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Yeni Adli Teskilil [--
~ 

Yazan: Allred Fabre • Luce - Çeviren: Ulunay Proiesi Hazırlandı 
Nafıa ·Vekili 
Silivriye 
Gidiyor 

Yeni Bir Edebivat 

Vardır! 

Mareşal Petain 

Şahsiyetini 

Feda Ediyordu 
Mütareke milzakereleri muhtelif 
telakkilere yol açtı. Radyoda Ma
reşal'in Disk'e alınmış bir nutku 
tekrar ediliyordu. Ateşli bir adam 
bunun Alman radyosu tarafından 
icat ediln yalancı bir P etain oldu
ğunu söyledi. Nutkun nihayeti 
Fransız Marşiyle bittiği için halk 
iki tarafa ayrıldı. Fakat ekseriyet
te ihtıyar Mareşal'e karşı minnet
tarlık hissi vardı ve "vatanın fe
laketini azaltmak için bütün şahsi
yetini feda etti.,. diyorlardı. 
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Iki gün sonra yolcular müta
rc.n.t!lu .. u ımuuanuı!:)Uh. vısuauu'-~ 

t\..ACl~ QU!l~uıer. vıua.ra LIU. Yli!JU.-

1 u, Pt:!ln.t:~ Çt:B:rru:.ıtıe oır LW...A 

b. ı.U ı.UUH.lil o.uııa:sın ~ ı\CClOa '!tal'a

) .. ~LKma1ar1na musaaue eauı::;cc.ıt 
ı.u. ~ımcu artUt ten.ıJ..Ke CU".Kaua 
aı:g11 ou<ıe ıaı. ··~ozguııc .. uar · 
~.ıuJı artm ner bırınuı A.oıun 01-

11;.C sıyası :Kaaın · ou1uı1un "me
suı ıtıe ters ters oa.ıunc.ıba oaş
lo.uı.şıarcı.ı. 

Fransızlar vatanını terkedip gi
aenıerı .b.oşgul'm•.:z. .ı.~au::.ı.ı. .... r 
ıuuınessıl, JJummange IJU nıssıya
td ı.cı·cun1an ouna....: u.:.eıC Ill<::UuS

!al UaK&maa uç ıısıe yapumcısuıı 
Herı surau: .Hoıao ... a m .. 41r oUıu
.uwuar, ıntıhap oaırclcrınu~ ka
ı.ınmr, .l1 raruıd.)'l terKcuerııt:ı.·. 

Mebusan kaleminın tanziminı 
kaouı ctugı ou ııstc naaaı .ıuLın. 
cıl: ouyuk uıtııaıın saıııaı.ırmcıan 

1:>ırınt: oenzıyorau. Jacooıns ıt:ı· 

OO.) unlarmı uır Kt:re aanu Kenaı 

ç1..n.tıklerı suaıuanıı aıtıııa uı.au
) vııa~ı. 

Koblence mi? Esasen orada idi
ler. ":::ıcıametı umu.mı ye Komue
sı • mi? lşte alcy.uıcıuıde çaıışı
yor. Muhacırler şımdı artlk oııcr 
.Kaçak poUtlka muttctıerru oı
ınuşıaraı. lmpara~orıugun bır 

kıtasına iltica eoıyorıaruı. Pakat 
or<ısı halk ıçm ecueoı cuyan sayı
lıyordu. 

* Zaten düşunülecek olursa bu 
aurum nazırların memıe

kenen çmmaları şımaıki huKu
nıetın kenaı aıeyh.erınae bır na
ıt:Kette buıunmasıncıan .korktWt. 
ıaıı ıçın ona karşı rakıp uımaK 

mnJtsaaıyle degü mı ıuı ! Mas
suıa gıaeceğı yt:re vasıl olunca 
meseıe an.ıaşuacaktı. !iazırunın 
:.!4 unde <...asaoıanca dan .Manaeı 

havas ajansını idare eden bir 
genç kız va::.ıtnsıyıe butun dunya
;) a .kabıne reısı oıdugunu ilan et
u . Vali, aleyhtar numayışçılerden 
onu sıyanet bnlıane,:)ı.t: onu hll
aut hancıne ç.ı.kannagı tercuı et. 
tı. 

* * Bir ı·odvil sa1t11esi: 
~ ~--~~~~~---. 

Vaziyet tenevvür e<linciye 
kadar ı\iassuıa'nın açuua 

demir nLması emredıldi. buna 
rngmen 1-ıandel'ın veraıgı temı
nata guvenerek General ı-.ıogues 
ın oruusuna istinat eden emırıerı
ne munkad bır hukumet bU!mak 
umıdıyle mgılız ıstıhbarat nazırı 
Duff - Cooper le General Gort bir 
tayyare Uc gdciıler. Fakat bır 
muzaffer gibı karşılanacaklarına 

ındikleri otelde fazla Iaalıyct 
gosteren bır memur taratınaan 
muhafaza altına alındılar. Bir 
vodvil sahnesme benzıyen bu vn. 
kalar esnasında Petaın hüktlmeti 
l as mi.ıcadelesini kazanmıştı. 

Bu hadiselerin Bordeawc'da 
muhalüleri vardı. Mandcl Bor
d eaux'yn gideceği sırada işgal 
cdılcn arazıde bır ıtiliıf hukumcti 
teşkil edebilmek içiıı buna musa· 
ıt gordüği.ı mebuslan büti.ın vali
lerın mariletiyle davet etmişti. 

Bu surele onları bir harekete 
geçmekten menedebileceğini zan_ 
ııediyordu. Halbuki bu manevra
nın neticesı butün siyasi hasim
lerini peşine duşürmekten ve on
lara mebusan ve ayanın nım res
mi içtimalarında bir ekseriyet te
min eylemekten başka bir şeye 
yaramadı. 

Montigny, Tiscier- Vignancour, 
Bergery gıbi en faal olanlar bele
dıyc dairesinde Marquet'nin nez. 
dinde toplanıyorlardı. 

Hemen şimdiden Bordeaux Ko
münü ismi verilen bu uiak guru
pun önünden mükemmel bir 
ihtilal fırsatı geçiyordu. Eğer 
p c:rlamento tam olarak toplanmış 

1 

olsaydı, bu Fransayı kemiren 
kurtlardan kurtulmak kolay ol
mayacaktı. Fakat, onlar firar et
mek veyahut orada bulunma. 
makla kendi idamlarını yine ken-
dileri imzalamış oluyorlardı. Mu
hacirlere karşı hoşnutsuzluk gün. 
den güne artıyordu. 

Mahkemeler, Sulh, İlk, istinaf ve Temyiz Olarak Dört Dereceye 

Ayrılıyor. Proie, Meclisin Bu Devresinde Müzakere Edilecek 
lşin daha garip ciheti vardı: Temyiz mahkemelerinin 1şleri- ları da ikinci derecede tetkik ve 

Kaçaklara Massilıa vapurunu tc- nin pek çoğaldığını gôren Adlıyc rüyet edebileceklerdir. 
min eden Dahiliye Nazırı Poma- Vekaleti, yeni bir aAdli Mahke- Istinaf mahkemeleri, bulun· 
ı:t şimdi onlarla beraber vapura n:ıeler Teşkilat Kanunu ıı. proje· dukları mıntakadaki Ceza ve Hu· 
bınmekten bahsediyordı1 ı sı hazırlamıştır. Bu proıeye go· kuk mahkemeleri arasında çıkan 

lıt. ..1ı1. j re, mahkemeler, Sulh ve 111.f, 1 ihtilafları da halletmeğe mezun-
,.. ....- Ağır Ceza, istinaf \'e Temyız durlar. · 

Petain'in f cdakiirlığı: mahkemeleri olarak dörde ayrıl- Istınaf birinci reisleri yalnız 

mahkemelerde de daire reisleri· 
nin fevkında bir baş reis bulu
nacaktır. 

Proje önümüzdeki Meclis top
lantısında müzakere edilecek, ka· 
bul edilir edilmez tatbik mevki
inc konulacaktır; 

1Jliiddeiumumilik kadrosu 

Su Programı 

Tatbik Ediliyor 
Şehrimizde bulunan Nafıa Ve. 

kıli General Ali Fuat Cebesoy 
dün belediyede valiyi ziyaret 
etmiştiı:. Kendisiyle göriişen ga
zetecilere vekil şu beyanatta bu
lunmuştur: 

maktadır. Istinaf Müddeiumumileri hariç 

A 
17 -: - - Sulh ve ilk mahkemeler olmak üzere mıntakalarındaki di- Mütemadiyen yeni yeni ka· 

yın sınde sabahleyin ~ b "T ' hk nunlar çıkması bunları tatb,ka 
haber alınan mutareK.e llk mahkemelerin bulunduğu ger u un ma :emeleri teftiş ve memur müddeiumumi!erın v:ızi-

- "Bu sabah Yüksek Mühen
dis mekt-:?bi ve Nafıa Tekııjk 
okulunu ziyaret ettim. Her iki 
mektebi de çok mütekamil ve iyi 
buldum. Tedrisat iyi şekilde de. 
vam etmektedir. Vaziyet geçen 
seneye nisbetle çok ilerlemiştir. 
Yarın Silivriye giderek yol inşaa
tını tetkik edeceğim. Trakyadn da 
teftişlerde bulunacağım. Birkaç 
gün sonra tekrar Ankaraya dö
neceğim." 

müzakereleri muhtelif telakkilere yerlere icap ettiği kadar sorgu murakabe etmege mezundurlar. f 1 . 
l t eh. ' ha' kı"mı go··nderı"lccek, "e bu ma}1. istinaf mahkemeleri, Teınyiz. e erıni çok ağırlaştırmaktadır. 

yo aç ı. ınon da Rabelais'nin • Halen Istanbul ve mülhakatında 
bronz heykelinin acı tebessumu kcmelerin bulundukları yerlerde ~ahk:meleriı~e. _gönderilen işle· 31 müddeiumumi muavini vazife 
karşısında hazin bir sahne oyna. lcra ve iflas Daireleri açılacak· rm yuzde ellısını alınış olacak görmektedir. Bu müddeiumumi 
ruyor: tır. Sulh hakimi bulunan yerlere lardır. muavinleri son bir senede 180 bin 

Radyoda mareşalın disk'e alın- de icap et.tiği takdirde birer icra Temyiz mahkemeleri iş tetkik ve intaç etmişlerdir. Ge-
mış bir nutku tekrar ediliyordu. memuru gönderilecektir. Kanunların doğru tatbik edilip rek muavin ve gerek hakimler 
Ateşli bir adam bunn Alınan ~er ilk .mahk~ede b~~~r müd- edilmediğini tctkika memur Tem· icabında gece saat 20 ye kadar 
radyosu tarafından icat edilen deıu~u~ı ve ıcap ettıgı. kad3r yiz mahkemeleri yine Ankarada çalışmak mecburiyetinde kalmış· 
yalancı bir Petain olduğunu söy- muav.~nı b.ulunac~ktı_r. Agır C'e- kalacaktır. lardır. Adliye Vekaleti, bu iş 
ledi. Nutkun nihayeti fransız zn muddeıu.mu.~ıle~·ıne 11~ mah- Temyiz mahkemeleri de liizu· kesafetini göz önüne alarak müd
marşiyle bittiği için halk ikiye kemelerdekı muddeıumumılik va- mu kadar daireleri ihtiva ede- deiumumilik ve hakimler kad-

Ali Fuat Cebesoy, muhtelif 
nafıa işleri ve bu arada seylap
lara karşı alınan tedbirler için 
de şunları söylemiştir: 

aynldı. zifesi de verilmiştir. cek ve her daire bir reisle dört rosunu biraz daha tevsi etmeğc 
- Şapkalarınızı çıkarın! A ~ k . azadan teşekkül edecektir. Bu karar vermiştir. 

Hükumetin bir su programı 
vardır. Seylap felaketinin vuku. 
unu bekliyerek geçici tedbırlcr 
almakla iktifa etmiyoruz. Esaslı 
ŞE:'kilde hazırladığımız su prog
ramını tatbika devam ediyoruz. 
Bu programın bir kısmı başarıl
nııştr. 

- Hayır çıkarmayız. Bu AL gırceza ma ·emesı 
man marseyezıdır! Ağır Ceza mahk~eıcrı, beş Piyasada: Maarifte: ___ .. 

Fakat, ekserıyette ihtiyar ma- scneaen fazla cezayı mustclzım 
reşala karşı bır mınnettarıık hıssi suç1nrm muhakemesini yapacaıt· 
vardı: tır. Bır Ağır Ceza mahkcmesmin 

_ Vatanın felfıkctini azaltmak gonderiıecck işlere kifayet etme
cııği anlaşılırsa orada iki Hk 

için bütun şahsıyetını feda etti ... mahkeme hakiminin ıştirakıyıc 
dıyorlardı. yardımcı bir Ağır Ceza mahkc-

lhtikCir Mücadelesi . Mektepler Hakkında Memleketimizde sular 40 sene
lik devreler takip etmek suretile 
yükselip alçalmaktadr. Halen 

Yeni Kararlar Allndı yükseliş devresinde bulunuyoruz. Devam Edjyor 

.t-'rnnsızlar artık son istinat mesi vücude getırilebilect:ktır. Bu Fiyatları murakabe biirosu 
noktalarını da knybeaıyorlardı. mahkemelerın bır rcıs ılc iki ayaJucabı fiyatları hakkıııda bır 
1936 dnnben onlara: "bulh, ek- azaları olacaktır. karar vermek için Beyke>z ayak-
mck ve hiırrıyet" vadcd1yordu. 1 r f h kabı fabrikası ıle ayak!<abıcılar 
.l' aknt onun yerine "'harp, aç- . 8 uıa ma kemeleri cemiyeti ve sanayi birlıgınden 
lık ve sansi.ır" gelmişti. Şımdı~ A~k?ra, ls~anbul, lz- verilecek raporları beklemekte-

Onlara Hitlcr'lc Stalin'in uz- mil t: afvcsaıahkr buyuk_ şkehırı1erde lO dir. Bu raporlar tetkik P.dıldikten 
. . s ın rn emesı w·u acaktır. · . d k ' kk b 1 

laşmaz ikı duşman oldukları soy. Icap ederse ileride butün vila· s~nra ~ı)fa. a ı ar.a ;. ı .ır ~e-
lenmişti: lkısınin de ıttifak et- yetıe t il d"l , . B v: ve cıns erme gore ır tnsmfe 
tıklerıni gördi.ıler Onlara Dala- hkre 1eşm A e ıcecc.Ktır. u tabı tutulacaktır. Ortada böyle 

• . · • . ma eme er ğır eza mahke- b · ·r ı d · · 
d_ıcr'yı kah hır cellat, kah bir ha- meleri kararlarından maada di· .,_:r italsnı ~ mda lan ayak'ksbı ~~~
laskar gibi tanıttılar zavallı bır 10 b · t · hk 1 . k 1 ır..ar Y e muca e e mumkun goru. 
acizden başka bir şe; değildi. Ve ~:ı t~t~ ~~eb~:~~[~~di:,rar a· ı ıcmemekedir. Fiyatla~ı murakabe 
c::imdi Fransızlar gorüyorlardı ki ı t ' f al k 1 . H k k kom1syonunun dunku toplantı-
:r , s ına m ı eme erı, u u , d B ğl d · 
kendilerine her şey ters soy- Ceza ve Ticaret Daireleri olarak s!n a eyo fubn. a veresıye satış 
lenml.şti' 3 k 1 akt L "' . .) apan maru ır mağazad~m alı· · ··· ısma ayrı ac ır. uzum go· . , 

(Devanu \ar) ru"ld" • ·· t kd. d b d . 1 . nan ayakkabılar hakkında bır .ıta-ugu a ır e u aıre erın a· .1 i · 
dedi artırılabilecektir. rar ven ernem ştır. 

Bu m ahkemelerin herbirinde Müessesenin hukuk müşaviri 
İnhisarlar Vekilinin bir reis, iki aza bulunacaktır. bu ay~abılann harcı alem ol-

Tetkiklcri Ve her mahkemenin daire reis· mayıp lüks ayakkabı olduğunu, 
Şehrimizde bulunmakta olan lerinden bnşka bir de bas reis harpten evvel de piyasadaki diğer 

Gümrük ve Inhisarlar Vekıli Haif bulunacaktır. :ı: ayakkabılara nisbetle pahalı satıL 
Karadeniz, dün de tetkikledne Istinaf mahkemeleri, Sulh hfı· dığını, müşterisinin pek mahdut 
devam etmiştir. Vekil, dün sa· kimleriyle ilk ve Ağır Ce?.a ha· olduğunu söylemiştir. Şimdi 
btıhtan akşama kadar inhisarlar kimleri aleyhindeki tazminat da· bu mağazanın harpten ev vc}ki 
umum Müdürlüğunde meşgul ol- 1 valarını ve bunlarla mürfdelumu- ka~ nisb~tleri ve satışları tetkik 
muş ve bu arada, Gümrükler Bnş 1 miler aleyhindeki ceza davaları- edılecektır. 
Müdürü Medhi'yi Inhisnrlnr Ida- nı birinci derecede olarak göre· Yüz bin liralık satışta 50 hın 
resine çağırtarak Gümrük işleri· I ceklerdir. Ayni zamanda Sulh lira kar alan manifatura Lacirinin 
hakkında izahat almıştır. mahkemelerinin vereceği karar· defterleri tetkik edilmektedir. 

Su. programımızı tamamlamak 
için elimizden geldiği kadar çalı.. 

Maarif Vekaletinin idari işle-
rinde çalışanlar bundan böyle şıyoruz. 
mek_teplerde vazife göremiyecek· Elektrik işleri 
lerdır. Hem mekteplerde, hem Yurdun elckriklenmesine ait 
!d~ri vazif~lerde ç~l.ış~nlar, bu ı etütlerin bir kısmı bitmiştir. Bu 
ıkı memurıyetten hırını tı:rcih~.e sayede elektrik istihsaltıtı mühim 
serbest olacaklardır. Maarif mu- miktarda artncnk ~ehir ve kasaba. 
dürleri ise. bu ~azifeyi üç _sene- larm ihtiyaçlariyle beraber sa
den fazla hır muddett i ıberı yap· nayi ve ziraatin ucuz ve bol elek
makta )seler muallimlikten ayrı· trikten istifadesi temin edilecek-
lacaklardır. tir. 

AFGANJSTAN MUALLiM IS- Kömür havzasında siroklardan 
TIYORR. - Afgan Hükumeti, is~ifade ederek . kur~!acak el.ek. 
Sefaret vasıtasiyle Maarif Veka· t~ık sa?tralın~ aı~ : etutler rı..ısat 
letine müracaat ederek Askeri · v ekMeıne verılmişır. 
Liselerde ders vermek üzere Ta· Yol f al' t• 
rih, Coğrafya, Matematik, Tabi- a ıge ı 
iye ve Fizik' muallimleri istemiş·• ~eni Y;~~lar hakk~nda vekiılein 
tir. Vekalet, bu talebi karşılıya-1 takıp ettıgı_ esas kalıtede~ şaşma
caktır. Afganistana gidecek üğ· maktır. Bır defa temeli gayet 
retmenler 4 senelik bir mukavele esaslı surette yapıyoruz. Eğer pa
yapacaklar ve mcmlekctlınizde ramız kafi değilse yolu şimdilık 
almakta oldukları maaşın iki 1 Makadam şosesi halinde bırakıyo
misliyle çalışacaktır. Ayrıca bu- ruz. imkan müsaade ettiği nis. 
radaki maaşları da kendilerine 1 bette asfaltlıyoruz. 
verilecektir. Terfi hakları da 1 Normal vaziyet avdet ettikt>n 
muhafaza edilecektir. Bir ay içe· 1 sonra her türlü modern vasıtalar
risinde istenen mütehassıs oğ- dan istifade ederek yol meselcsi
retmenlerin listesi Aiganistane ni esaslı surette halletmiş olaca-
bildirilecektir. ğız." 

izdivaca Tavassut . 
Bazı meslekdaşlanmız, oku· 

yurularına pek orijinal 
hizmetlerde bulunmaya ha la
dılar. Ilu meyanda, "Son TeL 
graf., refikimiz de, izdivaç ida
rehanelerine dil en tavas .. .::t va
zifesini becerme)'C ba~ladı. O
nun bu hayırlı maksatla açtığı 
yeni siitunda şu kabil ilanlar 
giirüliiyor: 

6ülüNC 
It\nAfl 

de de şöyle bir cümle yazılıy
dı: 

"- Bilet~iler para değiştire. 
mezler. Müşterilerimizden, u
faklık vermeleri rica olunur!,, 

Bilctc;I. perişan kılıklı bir va
tanda"?tan kestiği biletin bedeli
ni istedi. Beriki, habire başını 
kasıyor, fakat bir türli.i sabırsız 
bile~inin istediğini vermlyor
dn. Nihayet sabırsız ve asabi bi
letçi, hiddetlenmiş olacak ki: ' '-47 yaşında bir dulum: Ço

<"t.ğum yoktur. Gıcır gıcır tahta 
siler, mü.lcemmel çamaşır yıkar, 
alaturka, alafranga yemeğin a
lasını pi iririm. Boyum orta, 
vucudlim balık etinde, rengim 
tatlı esm<.'rdir. İşretten hazzet
mem. Tütiiniin tiryakisi deği. 
Hın. On beş tane kadar beşihir
yerdem var. A •da yüz lira ka
zanan, 50 lik, kiımi1, esmer, u-
7Un boyh1 hir adamla evlenmek 
istiyorum. Taliplerim karşılık· 
larıını Son Telgraftaki şu adre· 
siıne bildirsinler!,, 

Fatihte, tayyare abidesi önünde 
mera<:im yapılacaktır. Merasi
me her sene olduğu gibi, üni
V'.!rsitt- talebesi, askeri ve sivil 
mektepler, ve askeri kıta i~tirak 
edecektir Merasimden evvel, 
şdıitlerimizi tebcil için nutuk
lar söylenecek, ve bir müfreze 
a">ker, ha\·aya silah endaht ede
rektir. Merasim, bir gecit res
minden sonra nihayete erecek. 
tir!,, 

Fakat, dün, "Vatan, rt>,fikimi
zin verdiği bu havadis tahak
kuk etmedi. Çünkü tan·are se
hitleri ihtifali her sene olduğu 
gihi, bu sene de. Mayısın on be
~inde. yani bundan üç buçuk ay 
sonra yapılacaktır ... 

Bundan da bellidir ki, gazete
cilik bizde giinden güne ilerli
~rnr. 

Çünkü modern bir srazete i. 
dn. başarılması matlup olan 
mnrifot, hadiseleri vıiku huJuş
brından sonra değil, vuku bu
lu~larından evvel haber vermek 
tir. 

"- Bayım, dedi, ırıizi bekli
yorum: Parayı vermiyccek mi. . . ., 
~ınız. 

Beriki, bir elile başını, diğer 
elile, yırtık gömleğinden gözü
ken bedenini kaşıya kaşıya ce
vap verdi: 

''- Görmüyor musun be: A
rayıp duruyorum işte! .. 

* Ben, tamamım: _ , ... 

ikinci vakaya biz.zat kendim 
fail oldum. Tramvav o 

kada.r kalabalıktı ki, bulun.du
ğnm yerde rumba figürii yapar
ker. donup kalmı!$ hir var
~ l•teci haline girmiştim. Ren 
bu vaıiyette~·ken, iri yan bilet
d de gelip sırtını bana dayamaz 
mı? 

- 1 (*) 
Yazan: Nacı ~rıdullalı 

Hay atın Jıemen her safhaSJ11' 

da yıkılmaya mahkum o
lan ''Esld,, nin, kendisini istib• 
lıif eden "Yeni,. ye mezhufıan.~ 
ınnkavemcti, ezeli ve pek tabı~ 
bir vakıadır. Sanat \'e edebiya 
fılcıni de, hu kaidenin dışınd• 
kalını~ dc~ildir. 

''Eski, nin ''Yeni,, ye maka,•e. 
meti j e. kurdukları maddi h1ane· 
vi ~altnnntın yıkılacağını sezen 
lıayntlnmı "şöhret,, lerin "e 
ııi.ir-.iinıiiş "kıymet,, ]erin, zind.~ 
h.ılcflerim kar ı duydukları tab11 

gayz \'C hasetten doğnr. Fakat btı 
ınuka\'emct. heniiz yıpranman11! 
kuvvetlerin c;etin taarruzu karsı· 
smda, daima kırılmaya nıahkfıJll 
olmu~tur. 

Bana bu satırları ~·azmak ihtİ· 
~·acını duyuran vakıa, "Takvinı· 
ci., nin bir Iiitifcsile kimhilir ka· 
rıncı defa haşlayan şu "Yeni - ES· 
ki .. miinakaşasıdır. 

Evvela samimiyetle itiraf ede· 
yiıu ki, yeni edebiyatın muteriz· 
leri arasında Takvimcinin de yet 
alması, bana hayret vermiştir: 
Çiinkii dalına, her mevzuda bita· 
raf hiikiimler \'ermesine alıştı· 
ğım Takvimciyi ben, bu münnka• 
şada da ~·aşının hissiyatına değil, 
lmşmın ic;tihadma ram olmuS 
görmek isterdim. Şu anda, bu ar. 
znya kavuşmaktan dn iimidirni 
kcsmi~ değilim: Çiinkii "Takvim· 
ci,. nin yakından tanıdığım ba~ı, 
olgıın yaşı kadar "Eski,, değildir. 

Bana gelince, bugün ortaya 
koymak ihtiyacını duyduğum ka• 
naatı hülıisa edebilmek için, se
nelerce e\•vel yapılmış bir başka 
"E.;ki - Yeni,, münakaşasından 
mü<:tefit olacağım: 

O zaman, bugUn "Esk1,, sayı· 
lan mnhim !>anatknrlar, yani Yu· 
suf Zi~·adan, Faruk Nafizden, 
Hant f<~ahriden müteşekkil hece. 
ciler kliği, bize bambaşka bir ses 
duyuran Nazım Hikmetin ''Ye• 
ni,, liğiııi inkıir edememişler, ve 
onu yıkmak istemişlerdi. Fakat 
Niızım bütiin taarruzlara rağmen 
n~ nkta kalınca, muhatapları son 
bir hileye baş vurdular, ve ona: 
"- Sen, dediler, "Yeni, değil

sin: bizim nesil densin!,, 
Du misalden de anlı)·onı:ı. ki, 

ck~eriyet, sanatin şu beylik "Ye· 
ni - Eski,, davasını, bir nesil kav· 
ga-ıı ~eklinde telakki etmektedir. 
H:llbuki bizim "Yeni sanatkar.,t 
ararken sorduğumuz vesika, nü
fus kağıdı değildir. Ve böyle ol. 
du~u içindir ki, biz "Yeni,, bire· 
d~biyatın <:oktan doğmuş hulun• 
du;!umı inananlardanız. 

Ilı• ''Yeni,, edebiyat, bir siirü 
imza yerine, hır tek şair, veya bir 
tek romancı yetiştirmiş olabilir. 
f<'akat bu "Yeni,, bir edebiyatın 
yokluğunu iddia edenleri haklJ 
çıkarabilecek bir sebep midir? 

Bu mevzuda "Takvimci,, gibi 
diişıinenlere faraza bir şair, veya 
bir romancı ismi göstcrdiğimiı 
zaman, dudak büküyorlar, ve: 

''-Kabul, fakat hepsi o kadar: 
onlardar. başka kim yetişti!,, di· 
yorlar. 

Halbuki biz, bir devrin veJUdi· 
yet kabiliyetini, ve edebi verimi· 
ni, yarattığı sanatkarların mik· 
darile değil, kıymet derecesile 
ölçii~·oruz.. Hangi devir, faraza, 
Tc\'fik Fikret ayarmda sanatkar. 
ları sürü ile yetiştirebilmiştir ki? 
Bu devrir. de, yepyeni bir edebi 
mektep yaratmış sanatkarı yok 
rleğildlr. 

Hu itibarla, bu aşikar hakikati 
inkar etmiyeceğinden emin bu
lunduğum Takvimci de kabul bu
yurmalıdır ki, hcniiz emekleyen 
bazı istidatların kötii mahsulleri
ni misal veya vesika diye kulla· 
narllk ''Yeni,, bir edebiyatın yok· 
luthınu ileri siirmek, onun mun· 
sifliğinden beklc>nilmcz bir hak. 
sız.hktır • 
u'h!lar?erv'g( 

(•) Bugün sadece münkirlerine mev 
cudiyetini ispata çah$lıfım "Yeni E· 
debiyat,, ın eskisiyle farklarını diğer 
bir yazımda izaha gayret edecefim. 

Belediyede : 

Havagazı Şirketine 

Tenbihat Y aplldı 

Ru kabil ilanlar neşreden ''a
tıındasları:t ce\•ap yazanlar da 
yok değildir. Eğer "Son Tel
graf,. refikimizin hiisnü niyetle 
vasıtalığını yaptığı bu mektup_ 
la!'malar hayırlı izdivaçlarla ne
ticeleniyorsa bir diyeceğim yok. 
Fakat eğer, o siitunu okuyan
lar, "Son Telı?raf,, rn hiisnü ni
yetini sui istimal ediyorlar, ve 
refikimiz.in tavassutunu. t'apkm 
lık emellerine hizmetka~ kıh
~ orlarsa, hazindir. Hem kaldı 
ki, "Son Telgraf,, yaptığı tavas
sutla. bazı vatanda larm evlen
melerini temin etse bile fena 
ihtimnlle:t tnmamile bertaraf oL 
mus sayılamaz: Maazallah. o iz
divac;lar, -pak galip bir ihtimal
le- fena netice verirse, felaket
tir. Ben temenni ederim ki, şim
di, "Son Telgraf,.ı okuyanlar 
yarın ..• "Son TelgraI .. a okwna.. 
sınlar! 

* 
Halicin temizlenmesi: 

HaHcin temizlenmesi işi 

~ ıllardır siiriip gidiyor-

fngiltererıin gizli silahı: Cesaret ve metanet 

mnş. Nihaye~ belediye düşün
ıniiş, taşınmış, ve Halicin temiz
lenmesi için, üç yıllık, ve üç 
milyonluk bir plan hazırlatma
ya karar vermi~. 

Bana sorarsanız belediye, pek 
hnsit bir işi halletmek için, en 
kiilfetli ~·olu seçmiş ... Bu i6 için 
o kadar kiilfete. o kadar nıasra· 
fo ne lüzum \'ar? Modem ki, 
Jlalidn bir an ev,·el teıni7.len
mcsini istiyorlar, te\'ki! olunan 

(AMERİKAN KARİKATURU) 

az.ıh muhtekirlerin bir kaç ta. 
nesini oraya sürseler ya? 

* JJlodern gazetecllik! 

Su satırlan da, dUnkU Va
tan gazetesinin birinci 

~ayfac;ında, ve kapkıılın simsi
~ ah hir çer<"eve içinde okudum: 

"Bugiin tayyare ~ehitlcri için 

Fakat, hadiseleri vatandasla
ra !,!iinii gününe bildirmeyip te, 
istikh:ılden haber vermenin hay
li tehlikeli hir mahzuru va

0

r: 
Vatan refikimize hatırll'tmm ki 
zahıta falcıları pek sıkı takip 
ediyor. 

• • 
Ufaklık arıyormuş: 
- ----------
Dün tramvayda vuku bulan 

ve beni hayli ırllldliren 
iki vakta('ığı. -sizin de hos bul. 
mımız limldlle- anlatmaktan 
k .. ndimi alamıyeuğım: 

Biitiin tranıva~·larda oldu~u 
gibi bizim bulunduğumuz ara
banın göze giiriiniir bir yerin-

Bu vaziyetimiz epey miiddet 
deği'?mediği ic;in, biisbiitiin acı
nacak halt" girmiştim. Tam o sı
rada tramvay bir istasyona Jtel
mi-.. durmu ·tu. Biletci. hareket 
7İlini cekmedcn ev\'el. arabanın 
ııerlsinde bulunan yolculara ses
lendi: 

" - Arkadaki baylar: Tamam 
mı?,. 

Biletc;inin kendilerine fahri 
kondüktörlük ettirmek istediği 
yolcular cevap vermeden evvel, 
b"n bilet('iyi dürttfun, ve: 

"'- Bayıım. dedim, allah r17.8-
sı kin. biraz. ileri yUrU: ÇünkU, 
arkadaki baylan bilmem ama .•• 
Ben tamamım!., 

Naci Sadullah 

Hava gazi kazalarını önlemek 
için belediye ciddi tedbirler alın
masını nltıkadar lara bir tamimle 
bildirmiştir. Belediye ayni za
manda şirkete de tebligat yapmış, 
kalorisi noksan gaz vermemesini 
ve Kadıköyünde havagazi saotle
rinin bozulmasına sebep olan 
arızaları sona erdirmesini aksi 
takdirde mukavele ahkamının 
tatbik edileceğini yazmıştır. Bü
tün kazalarda havngazı blicaları 
kontrol edilecek iyice kapanmı· 
yanlar derhal yeni havagazi ba· 
caları müteahhidine bildirilecek 
ft kazaların önlenmesine ~lışıla
caktır. 
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~nyanın 
1Yasi 
anzarası 
- Japon Harıciye Nazrrı yeni 
llııtuk ı ylemış ve Hull'un ıe

de soylcdigı nutka cevap ver
r 

JeıPonyad~:. 
Jap0n hariciye na:ıırı Mat. 

suoko'nun dün mcbusan 
J tlısi haririye encümeninde 
~nYamn harici siyaseti hak· 
dda }aptıJh beyanatın, geçen· 

ı c' Amerika hariciye nazın 
ıll,ü.n söylediği nutka bir 
ap tc~kil ettiği anlaşılıyor. 

ı:~ bu beyanatında: Ameri· 
'<lllıı Çin Yeni Zeliında ve A· 

t lral~aJı kendi ilk miidafaa 
t tı olarok telıikki ettiği müd. 
~e iki memleket arasında 
llıık münasebetlerinin tees· 

1 edcrniyec ğini söyledikten 
lira Amerika Avrupa harbine 

rnk olıırsa Japonyanın 

~:tefiklerine kar<ı taahhktle
..., sadık kalacağını iliı \'e et· 
lır. 

liariciye nazırından bir giin 
ta beyanatta bulunan harbi· 

'llanrı da: Amerikanın Japon
:ı1 garp emisfcrinden kovmak 
(!dj"'İni ,.e donanmasını tak .. 

''• etme inin ve Uzak Şarkta 
•ıu ha, 11 n' deniz iisleri tesi. 

•n Jnpon) aı a karsı bir hare· 
1 tc kil eltigini söyledikten 

1 
lira sunlan ilave etmi~tir: 
lonanm;ıınm, Amerika donan 
. ilo boJ ölciisccek bir hale 

'1ırmi bulumrvonız. Hiç bir 
"Prizle karşılaşmarnı7.a imk3n 
lttur Btitiın tedbirler alın
ltır." 
Japon devlet adamları Ame
lıaı a kı:ırşı şimdi~·e kadar bu 
dar miitecaviz bir lisan kullan 
n slardı. 

Japon matbuatının da bu me· 
4e 11e rh atta bulundukları 
dirilirnr.' Bir Jopon gazetesi 
lan yazmıstır; Amerika ile 

bon, a arasındaki miinasebct· 
" o kndnr J!<'rginlcsmiştir ki, 
it hır kn·ıkım ortalığı atc
~crme\ e kafidir. 
l\nıerikanın bu tehditlere al
'rnıvaroğı. t:zak Şarkta İngi· 
derle gittikrc daha sıkı bir i~· 

lifrl rnparak hna ve deniz 
ltrini mütemadiyen takviye 
d~teği, Japonyava karşı koy· 
1tl.t an1hargo)·u. kaldırınıyaca· 
\e l'inc hiitün kuvveti ile 

a, ıında devam edeceği mu· 
lı.kaktır. 
!lıı takdirde Japonya Ameri-

1 Ay 800 

kaya harp ilan edecek midir? 
Bu hususta bazı tahminlerde 

bulunabilmek için, Japonyanm 
ve Amerikanın Uzak Şarktaki 
vaziyetlerini, kuvvet ." ... zaaf 
nnktaların.ı tetkik etmek Hlzım
dır. 

Küçük Bir Mukayese 
laponya, Amerika ve İngiJ. 

'1 tereye nazaran Uzak 
Şarkta, hava ve deniz iisleri ba
kımından daha kuvvetlidir. 

Amerika donanması ile Ja. 
pon donanmast arasında bir mü· 
savat mevcuttur. Fakat Ameri· 
kRn donanmasının, kendi deniz· 
}erinde harbi kabul edecek olan 
J~pon donanması ile, esas üsle· 
rinden pek uzakta harp etmek 
mecburiyetinde kalacağını da u
nutmamak icap eder. Bu vazi. 
yo>t dolayısile Japonyanın Ame· 
rika ile böyle bir harbe girme· 
si için olduğu kadar girmemesi 
için de kuvvetli sebepler var· 
dır. 

Japonların bu harbi isteme
meleri için esaslı sebepler şun· 
)ardır: 

Japonya dört senelik Çin harbi 
neticesi iktisadi ve mali bakım· 
!ardan çok yıpranmıştır. Böyle 
bir harp vukuunda, Uzak Şark
taki Amerikan ve İngiliz deniz 
ve hava kuvvetleri, Japonyamn 
Çın harp sahaları ve Holanda 
müstemlekeleri ile irtibatını ve 
miinakalesini -tamamen kese
meseler bile- sekteye uğrata
eaklardır. Bundan başka, Uzak 
Şarkta gittikçe çoğalan Sovyet 
kuvvetlerini de hesaba katmak 
lazımdır. 

Fakat Japonyayı, buna rağ· 
men, acele harbe siiriikleyen 
başka sebepler de vardır. Bu
giin Japonya, Almanya gibi, bii
;ı-ük bir çıkmaza girmiştir. Na
sıl ki bugiin Almanya, Ameri· 
kanın tam yardımı başlamadan 
evvel İngiltereye karşı bir dar· 
he indirmek mecburiyetinde 
ise, Japonya da İngiliz donan· 
masının Avrupada serbest kal· 
ciıktan sonra Aınerikn donan
masına iltihak edeceği ve Amc 
rikanın bahri kuvvetini :ziyade
lc;tireceği zamanı bekliyemez. 
Japonya, bir sene sonra çok geç 
kalnuş olacaktır. 

Bu vaziyet dolayısiledir ki, 
Japonyanın Amerikaya karşı 
harbe girip girmiyeeeği hak· 
kıno3 kat'i bir &ey söylenemez. 
Yalnız muhakka olan bir şey 
varsa, Japon devlet adamları 
son zamanlarda müten1adiyen 
harp tehlikesini tebarüz ettiren 
nutuklarile Amerika efkarı u
nıumiyesi üzerinde tesir yap
mak istemektedirler. 

Fakat bu tehditler, Amerika 
efkarı umumiycsinde beklenen 
k•irleri yapmadığı gibi infirat· 
cı sivaset taraftarlarını da mii · 
kül ~aziyetlere koymustur. 

~!.ANTEN 

t! • J 3~·=ı~!:f=--~U---Wi=imn=~ ~=---

8irbirine Benzemiyen ikizler 
ı 118nn okuyucularımızdan Bay 
, G. nln, ~ ediser aylık ve ikisi 
J~k~lı; ikiz ~ocuğu varmış, bi · 

l' U en ikisine de uzun ömür te
·~tıı etmektir. Fakat. ikizlerin 
, hıı. hiribirlerine benzedikle
e •ide, hu iki yavru biribiri
aı henzemediğinden sayın baba
~ 1 hunun sebebini. gazeteye 
::;ıerdigi bir mektupla, bizden 

l·or ... 
\~hebi nvet basit: Bu ikiz ço· 
~ar ayrı ayrı yumurtalardan 

1~ ı lar da ondan dl'layı biribi-

•t heıı>emivorlar. böyle a~·rı 
1 - • 

ııt Yumurtnlardan hasıl olan 
ıl ıı.t,;ıar tnm miınasiyle ikiz sa· 
la,, llıazı r. a ni giindc doğmuş 

•dla ile de doğmus olabilirler) 
ler demektir. 1l:ardes kar· 

•h e kacl ır ı.cn7Nse onlar da 
; '•ine o kadar benzerler. İki
•ıl n .ıvni bmaııda n:\ ıl olmıış 
ıldunnıaıan da mutlaka ~art de
, 11ır. J\.\n ayrı iki ~:un1urtonuı 

l 8hı zamanda hiisıl olınıya 
d r aırı, bulunması da miimkiin· 
·~··· lki•iııin de erkek olması 

1, ~· ~ir tesadiif eseri sayılahi· 
"ı 1 rı klı, hiri erkek olabilir
~~ flo~ le iki cocuğu birrleıı 
u, hya gctirdii\inden dolayı o· 

t" ~t'1n1u1l1n sayın bayanın1 
hj;'lc: "t- 1' ''""''"'mi.,rll•· 'Ru 
e hııeti ki ılc!a daha gö,tC'rir· 

fa;r knuıu u;ın cu )·u&uch. ınu-
":ı o1an gi\miiş madal~·a,·ı 

ı;, t ~ıı ında l.azanacak demek-

noktası noktn.ına biribirine ben· 
zerler: Parmak izine varıncıya 
kadar ... 

Parmak izinin insan1an biribi
rinden ayırt etmek ve liizumun
da bir adanu tanıyabilmek için 
ne kadar işe yaradığını bilirsiniz. 
Sebebi parmak izinin iki adamda 
mutlaka ayrı ayrı karakterleri ol 
ıııasıdır. İki parmak izinde 17 ta· 
ne benzerlik bulununca o izin 
ayni adama ait olduğunda şiiphe 
edilmez. Halbuki ayrı ayrı adam· 
!ar olan ikiz eşlerinin parmak 
izlerinde otuza kadar benzerlik 
bulunmuştur. 

İkizlerin biribirine benzeme· 
!eri bir arada yaşadıkları müd· 
detce devam eder. İkisi de ayni 
suretle biiyiirler, ayni hastalık· 
!ara tutulurlar. Fakat ayrı ayrı 
yerde yaşayıp ta birisi bulaşık, 

mikroplu bir hastalığa tutulunca 
benzeyiş azalır. Bu da mikroplu 
hastalıkların bize, şeklimizi az 
çok değiştirecek kadar tesir etti· 
ğini gösterir... Bulaşık olmıyan 
hastalıklara karşı ikiz eşlerinin 
benzeyisleri devam eder: Mesela 
ikiz eşlerinden biri vUcudünün 
lıir tarafında kanser hastalığına 

tutulursa, ba ka bir memlekette 
bulunan eşi de ayni tarihte ayni 
noktada kansere tutulur. 

İkiz eşleri arasında benzerlik 
ze.vk işlerine kadar gider: Bir kı
za yahut bir delikanlıya aşık ol· 
muş ikiz e~leri duyulmamışsa da, 

UırJı· • . · k 1 ~ils •rıne benzn·en, tam ma- bir şehirde hır çay ta ımı a mış 
1 a ''le ıkiz hatta üriiz ve da· ~lan ikiz eşi bir kardeşin öteki 
1 /' •de- çocııklar bir yuıııur· esinin, baska bir şehirde ayni 
lı.i i~ h ıl olanlardır. O ıanıan ray takımının esini avııi ııiinde 

e e.ktk \eva kız olurlar \.·c 1 aln1ıs olduğu bilinir ... 

T ı\ N 

I l KARiKATÜR SERGiSiNDE NELER GÖRDÜK? 1 
.) 

BirMizahSolonuna 
• 

Doğru ilk Adım 
Beyoğlu Halkevi, kitap ser 

!(isinden sonra bir de ka· 
rikatür sergisi açtı. Mahdut bir 
çerçeve içinde oldul(una göre, bu

:-· .. ··-·--·--···-.. ···---··-····-· .. ·········-···--...... . . 
: : 

i Yazan: U L U NA Y ~ 
: --••••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııınııııı: 

nu Pariste her sene açılan (Mi· 
zah salonu\ ile mukayese etmiye
ce;{im Fakat karikatür serl(isi 
böyle bir teşebbiisün başlangıcı 
sayılır. Ve bu ilk adımdan son.. 
ra, artık zaman onu yav.aş yavaş 
teka.mül ettir~~ektir.<Jd .._;'S:lı 

Bır karıkatur sergisi açmak 
hususunda edilen teşebbüsü bil· 
yük bir takdir ile kaydediyorum. 
Fakat teşlıir edilen eserlerle, ser
l(İye i~tirak eden karikatüristler 
hakkında bu takdiri biraz ihti· 
yatla kıllanmak mecburiyetinde
yiın: 

Bir ikisi müstesna olmak şar· 
tile, sanatkarlarımızın hiç biri
sinde bariz bir şahsiyet, karakte. 
ristik bir eda yoktur. Bundan bir 
kaç ay evvel Cemal Nadir'in e· 
serlerini teşhir ettil(i bir serl(iyi 
gezmiş ve ziyaretimin bende hu· 
sule ııetirdiği intibaı yazmıştım. 

Radyo - Bugünkü yemek listemiz: Blanket dö vo!.. Şokololı 
Sufle ... 
Bay - Eyvaaaah, bu akşam gene peynir eloneğe yatacağu:. 

Cemal Nadir, eserlerine imza 
atsa da atmasa da çizııilerindeki 
emniyet sanatkarın ismini bize 
bağırır Serl(ideki diğer artistler 
de ·Ab;din Dino müstesna olmak 
şartile- bı; şahsiyet, bu hususiyet 
yoktur. 

Hangi esere bakacak olsak: 
"Ben hu simayı bir yerde ııör
mü~tüm.,. diye düşünüyoruz. A
caba bunun sebebi nedir? 

Karikatüristlerimiz kendileri. 
ne güvenemiyorlar da (istiane) 
cihetiııe l(idiyorlarsa, o zaman 
mesele ibda kadrosundan çıkar. 
Zira her meslekte mevcut olan 
"kı:dsi ateş., in bilhassa karika· 
türde biraz harlı olarak lüzumu
na kailim. Eğer karikatürde sa· 
na!kar ibda kabiliyetinde değil
se karikatürist değildir. Çünkü 
bu kabiliyeti bulunacak mazmun· 
!arda değil, yapılacak resmin hu
susiyetinde aramak icap eder 
Karikatüristin göreceği şeyi dür. 
bünle veyahut pertavsızla gör· 
mesine lüzum yoktur. Sanatın 
cına vereceği kuvvet, yapacağı e· 
sere hayat vermek icin kı1fidir. 
Yazık ki, bunu sanatkarları· 

mızila l(Örmedim. Böyle olunca 
bu gibi karikatürlerde milli bir 
cesr.i bulmak tabiatile mümkün 
olamıyor. 

Karikatür sergisine on iki 
sanatkar iştirak etti. Teş

hir edilen eserler evvelce ııazete. 
!erde, mecmualarda neşredilen e· 
serlerdir. 

Serııi yukarıda dediğimiz gibi 
umüstakbel bir mizah salonu,, na 

Küçük Julya'nın Banyosu: 

Müthiş münekkit Nurullah Ataç 
(Zahir Sıtkı Giiveınli'nin) 

esas hazırlayacaksa, bu başlan
gıç yanlış bir mukaddemedir. 
Avrupada bütiin bu gibi salonlar 
bir y~nilik meşheridir. Ziyaretci· 
!erin burada hiç görülmemiş e
serler karşısında bulunmaları la 
7.undı. 

Her yıl binlerce Parisliyi mi
zah salonuna koşturan da budur. 
Fransız mizahcıları. bilhassa <a
lon içi!'l hazırlanırlar. Uzun uzun 
düşünert"'k yakası açılmamış maz 
munlar ararlar. 

Miz>h salonlarında yalnız res. 
me ait rarafetler yoktur. Ne şe
kilde olursa olsun, bütiin tatlı 
buluşlara salonda yer vardır. Bıb 
Komedi Fransez artistl~rinden 
('erile Sorel'in bir karikatürfuıii 
y·ıpmı!;tı Buna artist tahamır.ül 
edem~O.i. Parmağındaki ytizükl~ 
resmin camını kırdı ve resmı 
parça adı. Bu daha mizah saio-

Kahvede) 
(Bedri Rahmi EyuLoiı'tununJ 

nunda ııorülmemiş bir hadı•e ıdi 
'•/ukayı J{azeteler ballandııa bal
la;ıdıra ynzdılar. Cecile S0re ... 
ComnPdıa ırazetesinde bir mak•
le y:ızdı· 

"Kaıikatüristin benim tavırla
rıını ı;:iiliinçleştirmek hakkıdır. 
raKat '> benim güzelliğime hil. 
,•um etti Beni çirkin, menfur hir 
,ekle •oktu. Halbuki ben gü1.eliın 
ve ~·el olduğumu da biliyo-
rum.,. 

iki ;:i'n sonra salonda ayni ye
re Cec•le Sorel'in yeni bir kari· 
katiirü asılmıştı. Artist Sorel'İ'1 
zuyıf hrafını yakalamıştı. Onu 
bütün karakteristik hatlarını mu
hafaza Pderek, son derece çirkin 
bir surette tasvir ettikten sonra 
nltına Comoedia'de neşreylediği 
cümleyi yazmıştı: 

"Ben giizelim ve ı:;üzel oldu
ğumu da biliyorum.,, 

Dört yaşında olan Julya 
Ingilterenin sahil şehi'". 

!erinden biri olan Dover'li bi~., 
balıkçının kızıdır. Dü~man ta·'" 
arruzlarına pek açık olan bu 
şehirdeki diğer çocuklar gibi, 
küçük Julya'yı da harp bitince· 
ye kadar kalmak üzere Ameri
kaya yollamışlardır. 

Yazan: Sevim SERTEL 

Küçük Julya burada çok zen
gin bir ihtiyar kadının yanında 
kalmaktadır. Burada ömründe 
görmediği bir rahata kavu'i"n 
Julya'nın işte annesine yazdığı 
ilk mektubu: 

"Pek sevgili anneciğim. 
"Ben seni görmek istiyorum. 

Burası çok rahat amma sen yok. 
sun. Mis Birds, beni yanıııa a· 
lan kadındır. Mis Lord da onun 
30 yaşındaki kızıdır. Jııny mis 
Lord'un 5 yaşındaki kızıdır. 

"Ben Jany"yi hiç sevmiyo
rum. Çünkü o hep annesine ak· 
silik ediyor. Ben diyorum ki 
J any annesinin kıym.?tini bil
miyor. Benim de onun gibi bir 
annem olsaydı hiç ona fenalık 
eder miydim? 

"Bana Mis J enkins isminde 
bir mürebbiye bakıyor. Aman 
geçen gün benim başıma neler 
geldi. Mis Jenkis bana: 

- Haydi, dedi, şimdi seni '!'
kayacağım! 

Ben de zannettim ki senin 
yaptığın gibi beni bir leğenin 
içine koyup yıkayacak. Halbuki 
o beni yerleri mermer döşeli bir 
odaya soktu. Burada dört bir 
yanı kapalı üzeri açık kocaman 
bir şey vardı. Adına banyo di· 
yarlar. 

"Beni bunun içine koymak is· 
tedi. Ben korktum; ona dedim 
ki: 

- Mis Jenkins, ben bu suyun 
içinde boğulurum. Hem annem 
beni bodrum katında yıkardı. 
Ya ben yıkanırken düşman tay
yareleri ııelirse. Burachn dii:ıya_ 

Ben banyoda iken resmimi aldılar, utandım. 

da kaçamam. 
"Mis Jenkins bana giildü. O 

gün yıkanmadan geçti. O gece 
hep bana bu banyonun tehlike· 
siz olduğunu anlattı ve beı1i o-

nun içine girmeğe razı etti. Er
tesi gün tam bu banyonun içın. 
de çırçıplak yıkanırken birden
bire kapı acıldı içerive bir er
kek daldı. 

Necmı Rizanın karikatür de
diğı resimlerde bir fevka

ladelik yoktur. Bize bu uzun ka. 
dm bacakları, çıkıntılı kalçalar, 
moda mai(azalarının el ilanları
n. hatır'atıyor. Abidin Dino. şah
siyetini ır.uhafaza eden bir kari· 
katiiristtir Toplantıları tersiınde 
çok muvaffak oluyor. İstanbul 
sokakları hakkında yaptığı eser
leri çok dikkate şayan buldum. 
Bu ikü 11(.vet)ierde bütün şahısla· 
nn ve bütün eşyanın ayrı ayrı 
hüviyetini çizebilmek oldukça 
~üçtür. Abidin Dino bunda fev· 
kalfıde muvaffak olmustur. Bu. 
na mukabil şahıs karikatürü ola
rak muhtelif pozlarda yaptığı 
Peyamı Safayı evzaında ifade et
tirmek iskdiği mana itibarile i· 
yi bulmadım. 

Salih Erimez pek belli ki Cem 
in voh.ında yürümek istiyor. Doğ 
rudan doii:ruya kendi şahsiyetini 
teharüı ettirirse daha ziyade mu
vaffak olmaz mı idi? Cem taklit 
~dilmez 

Güzel sanatlar akademisinde 
mua Ilı"' bulunanu Bedri Rahmi 
Eyuhol!lu'nun katalokta bile 
yer bulan "Kahvede .. ismindeki 
karikatürü fütürist midir. em. 
presyonist midir. dadasist mi
dir? Yoksa karikatürü mü kari
katürize etmistir? Bunu ancak 
kPndis' izah edebilecek zannede· 
rim. 

Modern primitif'in ahu babası 
013.1' (Douenier Rousseau) yu ca· 
navar telakki edenler bu resim 
kar ısında yutkunmaktan başka 
bir sev divemPzler. 

Sedst Nuri İleri'nin Lel(1'and
ın eau forte'larının cok tesiri al
tında kaldığını görüyorum. 

* * 
Mazhar Nazım Resmor'a ge

lince. bütün karikatürleri 
Duhoufnun kopveleridir. Du. 
bout'nun tarzı, yolu, taklidi de
miyorum. Kısaca kopvesi. hem 
de fena bir kopyesi diyorum. 

Dubout karikatürlerinde kafa· 
!ar icin aşafn yukarı ayni hatla
rı kullanır. Fakat her sahsı baş
ka bfr hüviyete büründüriir. Her 
cehre başka bir mana ifade eder. 
Hiddet. !(azap. hicap bütün çiz· 
gileri bir zannolunan simalarda 
o derece tebarüz eder ki onun 
cemiyetli bir karikatüründe vüz
ler~e simalara ay,rı ayrı verdiği 
ifade. seyredenleri uzun uzun 
me~gııl edecek derecede kuvvet. 
lidir. Halbı:ki bilfarz vine kata· 
loğe dercedilen (komedide ıtiilen
lerl karikatürü. manasız. rÜhsuz, 
bir surette acılan ağızlardan baş
ka bir şpy dej:\ildir. 

Rauf İsmet Ulukut'un meshur 
adam !arın baslannı a lelilde kari· 
kat;irlerinP tercih ediyorum. 

Orhan Ural'in karikatiirlerin
de milli hüviyeti daha iyi hisset
tim. 

Sanatkarlarımız ne vakit Av. 
rupa karikatüristlerinin tesirin
den kurtulmaya muvaffak olur· 
lar~a or.lardan o vakit daha müs
bet eserler istemeye hakkımız o
lacak. Şimdiki halde biz karika· 
türıst :-lediğimiz zaman ancak 
Cernal Nadir'in isminin üstünde 
duruyoruz.Ve zannederim ki pek 
isabet ediyoruz. 

Ben hayretle ona bakarken o 
elindeki lambayı yakıp söndür
dü. Meğer benim resmimi almış. 
Anne bir düşün. Ben ı;ırçıplak. 
ken içeri girdi. Ertesi giınü de 
benim resmimi bütün gazeteler· 
de çıkardılar. 

Sonradan anladım ki benim 
"banyo"dan korkmam tuhafla
rına gitmiş .. Bunu gazetelerine 
bile yazmışlar ... Ne tuhaf insan· 
!ar!. Hiç düşünmüyorlar ki ben 
çırçıplak resimlerimin gazete. 
}erde çıkmasından utanıyorum .. 

3 

Horhor Ağalar 

Dün gazetelerin birinde oku
dum Esnaf cemiyetlerinin 

icinde en ufak tesekkiil Lcble. 
biciler cemiyeti imis. 

Lebleb; bizim pek milli, pek 
eğlenceli bir çereziınizdir. Esna~ 
hnın adedi kadar mahdut ve yi
ne onlar kadar mütevazidir. Leh 
le!,i çocukluk arkadasımızdır. He 
le bozaya hemdem edilirse lezze· 
ti daha ziyade artar. Şimdi biraı 
her tarafa dağılan Leblebfoilerin 
dükkanları, toplu olarak eskider 
Okcıılar basında idi. Esn•f Ba 
lıkpazarındaki gözlemecileri an. 
dıran iptidai, basit fırınlarınır 
basında çalışırlar, kavrulmaya 
bu~layan nohudun etrafa savur 
duğu misk gibi rayiha ile kend· 
rekliimlarını yine kendileri ya 
parlardı. Leblebinin tuzlusu, e 
kerfüinden baska bir de toz şeke 
rine karıştırılmrş unu bile n1ev 
cuttur Bu çeşidini lakırdı eder 
ken yememeli, çiinkii muhatabı 
nın yüzüne gözüne hokkabaz us 
ta Kanaryanın sihirli zurnası gi 
bi un iıflemek ihtimali vardır. 

I,,,blebi lezzetli olduğu kada 
kiilfetsizdir. l\1esela, tuzlu kabak 
çekirde~ gibi, zarf ile mazrufu 
hi rbirinden ayırınak için parmak 
!arın• kullanmaya ihtiyaç yok
tur. İyi kavrulmamış Arabistan 
fıstığ: gibi ağızda kayışlanmaz, 
daii'J]ı,·erir. 

Azası otuz ki iden ibaret olan 
I.eblehicilerin hemşehri olmaları 
dikkale şayan bir nokta gibi gö· 
riiliiyor Bunun sebebini anlaya
madım: 

Bizde bazı esnaf ve bazı sanat
karlar ekseriya bir belde ahali. 
c;;İndendir Me!!;e]3., aşçıların roğu 
Boludımdıı. Pastırmacı mutlaka 
Kayserili olur, Boyabadda do· 
l:an çocukların anaları, iyi tabla
kfır olınaları için çocukların tepe· 
!erini ellerile diizeltirlermlş .. 

O halde Leblebiciler de pek ta· 
hii olarak nyni vilayetin, ayni ~e
hir veya köyünden olabilirler. 

l,eblebici bizim . sanat hayatı. 
mıza da girmistir. ilk defa olarak 
va71Jan H<>rhor ağa opereti dai
ma sahnemizde rağbet ve allika 
uyandırmı~tı. Eserin müellifi 
Horhor ağayı safiyet \"e sadeliğe 
bir nıi•al olarak ele almı tı. Leb
lebinin bir kıymeti de ucuz me· 
?:e olmasıdır. 

Eski tanıdıklarımızdan bir 
Behçet vaTdı. İçkiye fazla diis· 
kiin olrluğu için Sultan Hamit 
za't.anında ikide birde irade ile 
yasnk edilen rakı memnulyetin
den rok üzülürdü. Böyle zaman .. 
!arıla bir giin Beh~et beye rast 
geldim. Neşve içinde olması dik.. 
katimi cclbetti. Sordum: 

- Rakı yasak değil mi Behçet 
bey? 

- Yasak ama hen çaresini bul
dum Paltonun cebine bir yas.ı 
şişe yerleştirdim, içine de bir m•· 
karıa sallandırdım. Paltonun 
kalkık yakasından nargile icer 
gibi ceki)•orum .. 

- Ya meze? 
- Dı cebimdeki leblebi sağ 

olsun! 
Behçet bey şimdi sağ olsaydı, 

İtalyan mnkarnasile emilen rn
kıp Tiirk leblebisini meze yapar 
mıydı bilmem! 

Takvimci 

.................................................. . . 
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DIVRiK 

İnkişaf Ediyor Ah anneciğim, şu harp bitse 
de bir eve dönsem. Ben yine 
senin leğenin içinde yıkanmak 
istiyorum. 

Divrik (TAN) - 1938 yılında 
işletilmiye başhyan Demirag'dak 
demir madeni, kasabanın iş hac 

l mının büyültmüş, her sahada şiı 

1 '\:Jl~[~ ~·ı_.,ı~ mullü bir inkişafın amili olmuş tur. 99 yıl müddetle Eti Bnnl 
tarafından işletilecek olan bu ma 

, denden şimdiye kadar 300 bir, 
S: Çocuk bakınuna ait kitapları ton demir istihsal edilmi.,tır. 

nerede bulabilirim? Madende çalışan amele ve iş 
C. Bütün kitapçılarda vardır. letme ıdaresi memurları ıçin De 

Merhum Besim Omer Pasanın 1 mirağ eteğinde evler ve apartı 
kitapları şayanı tavsiyedir. Bir j manlar inşa edilmiştir. Diger ta 
mektupla Ankara Çocuk Esırge- raftan Divrığin kıymetli ve k~ 
me Kurumu Umumi Merkezine dırşınas çocukları olan Nurı De 
müracaat ederseniz size bu husu- mirağ ile kardeşı Abdurrahmar 
sa dair eserlerı bedava gönderir. Naci de kasabanın ımarı ıçin biı 
ter. yük fedakarlık yapmaktadırlar * Nuri Demirağ, bilhassa kültüı 

S: Devlet imtihanında felsefe- sahasındaki faaliyetiyle bütün 
den ikmale kaldım Müh.,ndis Divriklilerin hürmetini kazanmış 

kt b . "h , • tır. Abdürrahman Naci, 300 bin 
nıe e ı ı zarı sınıfına girnıck 
için nereye müracaat edeyim. lira sarfederek kasabaya içme 

C: Ayaspaşada Miibendis mek- suyu getirtmiş, Nuri Demirağ. bu· 
yük bir ortamektep tesıs etmiş· 

tebi müdürlüğüne müracaat edi. tır. Bu mektepte halen 500 ta 
niz. lehe okumaktadır. Hususi Mu * basebeye bağlı olan küt ıphan 

S: 1290 senesi hicri senesinin de halkın geniş mikyas•a i•tifad 
Recf'p ayının rumô yılın hang-i ettiği bir irfan müessesesı halin 
ayına tekabiil ettiğ-ini resmi ma· dedir. Kütüphanede 25(•0 cılt 
hiyeti haiz olan hangi müessese- eser vardır. Tıirkiyedl' cıkan hl'r 
den öğrenebilirim? nevi mecmua ve gazeteler mun-

C: Kandilli Rasadhanesinden tazaman alınmakta ve btıtiın 
de. Üniversite rasa!han.,<inden de Divrik gençleri kütuplıancde 
öğrenebilirsiniz. bu iki müessese bunları okuyarak favdalal'tru k· 
tfp rpsmidir. tadırlar. ~ı. ~ı. 
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Dü11kü maçta Kandilli Lisesi takımı 

Bu arada lstanbul, hemen her e· 
vinin bır, veya bırkaç penceresi 
denıze bakan oır şehırdır. Fakat 
buna rağmen, ne ıstanbulda yaşı
yanlar, ne de Ti.ırkıy.enın dığer 
sahil şehirlerinde sakin bu.u· 
nanıar, denizin sayısız nim€t ıerm-

dcn kfıfi derecede musteiit ola- Voleybolde 1-no·· nu·· 
mamaktadırlar. Denızden uz .. k 
bulunan Avrupa memlekNler1, su 
sporlariyle meşgul olmanın ~eşit- K M ı ı • • 
li istifadelerine, ve çcşıtli zevkle- 1 z u a 1 m 1 ve 
rine kavuşmak uğurunda, milyon· 
lar harcıyarak sun'i göller vücu· K d • ı ı • ı .., y d • 
de getirirlerken, biz, elimızde bu· a n 1 1 ş 1 n 1 en 1 

ASKERİ VAZIYET 
(Başı 1 incide) göstl!rmekte ve yavaş yavıı iç dağlıl 

tisna edilirse, Tobru'k kadar ehemmi- mmtnkalariyle sahile doğru ricat et
yetli başka bir deniz üssü yoktur. Bu- ır.ektedir.- Habeşistanın Gondar mın 
ranm İngilizlerin eline geçmesi, do- takaSlna sokulan Habeş kuvvetleri, 
nanmanm hareket kabiliyetini bir hay- dört cephede birden harp etmek gibi 
Jö arttırmış ve ayni zamanda kara ı;ek feci bir vaziyette kalan İtalyan 
kuvvetlerine yardım nisbetini de ytik- ıırkaları arasındaki irtibat ve müna
ft:ltmiştir. Bundan sonra, Appolonia t..alStı tehdit etmektedir. Bu stratejik 
ve Bingazi gibi, diğer İtalyan sahil şartlara bakılırsa, Şarki Afri'kada bu
iltihkamlarına karşr devam etmekte 1 !.ınıı.n 1 talyan kuvvetleri ic;in toplu bir 
olan İngiliz harekatı, Tobruğun zaptı- müdafaa cephesini tesis etmek imkanı 
na kadar geçen ilk safhaya nazaran, kalmamış gibidir. Bu kuvvetler, parça 
çok daha kısa bir zaman ıarfmda ne- ııarça hırpalanacak ve kısa bir zaman 
ticelenecektir. Tobruk limanı, en bü- ~adında imha edilecektir. 
yük harp gemilerini istiap edebilecek ARNAVUTLUK CEPHESİ: Geçen 
bir vüsate mal iktir. hafta "arfında İtalyanlar cephenin or-
ŞARKİ AFRİKA Cephelerine ge- ta ve Ş imal bölgelerinde biribirini 

lince: Eritre İtalyan müstemlekesinc n.üteakıp bir takım mukabil taarruzlar 
karşı bir kaç gün evvel başlıyan İn- »apmışlardır Bu hareketlerin mahiye
giliz taarruzu, bir hayli ilerlemiş ve t:, mevzii olmaktan çıkamamış ve hk 
yeni arazi kazanmıştır, MasS"''" 1:,...11. bir muvaffakıyet kaydedememiştir. 
ııı etrafında İtalyanların vücude getir- 7.aten, evvelce dediğimiz gibi, bıiyük 
dikleri müstahkem mevzılenn muka- ınikyasta bir İtalyan taarruzu şimdilik 
,"emeti, bir taraftan memleketin içine mevzuu bahsolamaz. Bu mevzii muka
ooğru saldıran Sudan ordusunun taki- lıll taarruzların yegane maksadı, İtal
bi, diğer taraftan da tn~liz den.=7 kuv- }'an kuvvetlerinin manevi vaziyetlerini 
vetlerinin tazyiki karşısında uzun lıir parça ıslah edebilmekten ibaretti. 
müddet devam edemiyecek gibi göru· Mtekim İtalyanlar, sarfettikleri bütün 
r.üyor. -Kenya cephesindeki İngiliz gayretlere ve bilhassa subayların gös
harekitr, ilk koldan idare edilmekte- termek istedlkleri celadcte rağmen, 
dir. Birinci kol, doğrudan doğruya hıç bir mühim mevkii istirdat etmiye 
Habeşistanm CcnQp kısımlarına doğru muvaffak olamamışlar, hiç bir tarafta 
ilerlerken ikinci kol İtalyan Somalisi- arazi kazanamamışlar, ağır zayiatla çe
ne karşı harekete geçmiştir. Buradalci kilmekten başka bir iş görememiş-
ltalyan 'kuvvetleri, pek az mukavemet lerdir. · 

Son günlerde Moda DoJliz 
J{uıübii etrafında birçok ıı<'.ş

rilat yapı1dı. Büyük ve temiz 
uıaksatlarla kurulan bu kulü
biin bir kumarhane haline gel
diği, bugün eşyasıııa haciz ko. 
ııucak \aziyetc düştüğü Jrnk. 
kında birçok yazılar yazıldı. 
Istanbulda ve hatta memlcket
fo deniz sporlarını \'C ueniz 
sevgisini yaymağa çalışan hu 
müessesenin hayatını \'C iı:yii
zünü en iyi bilen Zeki ltiz.a 
Sporel, bugünden itibaren <.oku
yucularımıza Moda deniz. kulü
büniin hikayesini anlatacaktır. 

* 
lunan büyük nimetin kadrini bil· "':I 
memekte, safasını siımıemektc Kız meketpleri arasında ynpıl- riye, Hayriye, Nevzat, Neriman. ,_.••••• Yarın matinelerden 
garip ve acı bir inat göstermek· makta olan Voleybol maçlarına Meliha. 1 A z A K 

itibaren ____ ı, 

Bugün, yazı yazmak ihtiyacını teyiz. dün Eminönü Halkevi Saionunda ikinci oyun Kandilli ile Işık ı 
bir türlü ycnemeyişlmin Sahilde doğdukları, sahilde bü- devam edilmiştir . , liseleri arasında cereyan etmiştir. 

sebebi, "Moda Deniz Klübü" niın yüdükleri halde, yüzme bilmiyen· Güniın ilk musabakası Kız Mu- Rakibine nisbetle çok kuvvetli 
~ğradığı akı~et karş~~ın~a duydu· !erimiz çoktur. Uzağa gitmeğe alilm iie Inönü arasında olmuş ve olan Kandilli takımı güzel bir o
gum çok der~n t~ssurdur: . ne hacet? Yaz kış adalarda yaşı· Inönü takımı ümidin fevkında yundan sonra maçı iki set'te 15 -1 
B~d?.n bır muddet evv7ı •. bi· I yanlar içinde, yüzmesini, kürek bir oyun çıkararak kuvvetli raki· ve 15 - 2 kazanmıştır. 

rer buyük kU;ID:U-hane halını. al- çekmesini, yelken kullanmasını bini mağlup etmiştir. Takımlar aşağıdaki şekildeydi: 
~alarmdan şikaye~,olunan mue~: 1 bilenler, yüzde kaçtır? Ilk set, lnönü takımının canlı Kandilli - Saime, Halide, 
sKle~~bl~.~. darasındda Moda Uenız ı Faraza Sen nehrinde senede oyuniyle geçmiş ve 15 - 9 Mu- Süheyla, Sevim, Selma, Vildan. 

u u .. e var 1• . . dört, beş defa yapılan yiizme ya· allim Mektebi aleyhine neticelen- Işık - Nurucihnn, Saliha, Hil-
Son gu~lcr~e, ga~ete~er~. takıp rışlarına, üç, dört bin musabık miştir. kat, Zekiye, Traje, Zizi. 

~e~le~f.0~,uşl.~rd_ır ~ı,b ~da iştirak eder de, Boğaziçinde yapı· !kinci set'te her iki tarııf ta Hazin bir yıldönümü 
cmz ~ u nun ısmı, u ~r lan bir yüzme müsabakasının se· sıkı bir maç çıkarmış ve baştan Gazeteci ve hakem arkadaşla· 

• TURAN 
Sinemalarında birden Büyük Gala müsameresi: 

DUŞES PETROVNA 
TOVARIC .... 

Asrımızın en büyük Sinema Yıldızlan 

CHARLES BOYER ve CLAUDETTE COLBERT 
lliive Olarak 

TURAN'da • AZAK'da 
Silahşor Kovboylar CEHENNEM 
YARIŞLARDA MAHKUMLARI 

8.00 Program 
8.03 Haberler 
8.18 Müzik (Pi.) 
8.45 Yemek listes 

* 12.SO Proızram 
12,33 Sakılar. 
12.50 rid bcrler 
13.0S Şarkılar 
13.20 Muzik (Pi ) ... 
18.00 Program 
18,03 Caz 

18,30 Konufld' 
18,45 KÖY~ 
19,00 Koro 
19.30 Habcrlef 
19.45 İnceıal _.I 
20.15 Radyo ıP'-
20,45 İncesal 
zı.so Konutııı' 

1.45 Orkestrf 
?2.30 Haberle! 
22,45 Orkestrt 
23,00 Cıu:~ 
t3.25 Kapaıııl 

Aleni Teşekkür 
Sevgili valdemiz Bayan 5stl 

MEVLOT 
Yüksek Tayyare MiiheJl 

1 

merhum Rıdvan Göksel'in is 1'11 

hati ruhu için Şubatın l incl v 
martesi güniı, saat 13 te Teşvl1' 
camiinde mevlCıt okutturulaC 
tır. Kendisini sevenlerin, ve 
sevaba iştirak etmek istiyenl 
teşrifleri mercudur. de, şercf!.ı . sayamıyacağımız bır yircileri bile bu miktara yaklaş· nihayete kadar devam eden uzun rımızdan Izzet Muhiddin Apak'ın 

başka ha~ıseye .. ~~~_şmıştır. Ve maz. Fakat niçin? Kenarında ya· bir çekişme neticesinde Inöniı hu öliim yıl dönümü münasebetiyle 
M~a Denız ~ubu.?~:° şu .~~da, şadığımız halde, denize sırtımı7J seti de 16 - 14 almağa muvaffak merhumun hatırasını anmak iize· 
ef~arı uı;ııumıye gozund~, o~ıye- çevirişimizin sebebi nedir? Spor· olmuştur. re dün akşam Bölge Merkezinde 
mıyece~ı b~~çlar altına ~~mı~ za· ların birçok bakımlardan en sıh· Takımlar şu suretle teşekkül et- bir toplantı yapılmış ve bu top· 
yallı bır m':'essese halını alması hlsi, en faydalısı olan deniz spor· mişti: lantıda izzet Muhiddin'in meziy· 
kadar a~~ ?,ır şey ~l~m.~. ları, bizde niçin, elimizde mev· ı .. " G" · R f' A yetlerinden bahsedı'lmı'ş ve haA t.ı· 

Asıl duşuncele~ımı ~oyı.:meden 'cut hudutsuz imkanlar nisbetinde nonu - uzın, e an, y· 
evvel, musaadenızle sızlerı, ".Mo- ink' f b 

1 
? R b 

1 
han, Maide. Necla, Semiha. rasına hürmeten bir dakik:ı sü· 

Büyük Sergüzeşt Filmi T Henry Wilkcoxon 

~=======-====ı{, 
İngiltere Gençliğfoin hayatına ait bir Sayfa ... 

Gençler nasıl yaşıyorlar? .. Nasıl sevişiyorlar?" 

Dikkat! 
Cihana karşı Türk 
San'atının yüzünü 

ağartan 
da Deniz Klübü" nün ma~_ine yo//8 u muyor · evaç u mu· Kız Muallim - Melahat, Hay· küt edilmiştir. 

k?.rşı yabancı kalmaktan mum- Işte bütün bu suallerin cevap· ========..:.-===~=============== 
Bir hayatm tarihçesi ... Büylik bir Aşkm Romanı. .. 

kun mertebe kurtanruya çalışa· larını araştıran, ve memleket da kaybedilmiş zamanları çok çn· 
Y~· ~~ten, bunu. yapt~ğı.~ t~~· gençliğiyle, kıyıs!nda yaşadığımız buk kazandıracaktır. 
dırd~ •. . Mod~ Denız Kl~bu nu~ deniz arasındaki manevi mesafeyi Sanıyorduk ki, Moda Deniz 
~:zısı ıle h:l\ ve faye~ıy!e ;a~~ ortadan kaldırmanın çarelerini Klübü, denizciliği, deniz sporları· 

tı. arasın ~ eza ıar a . etl a~z ilk araştıran baş, BQyük Atamı· nı, memleketin her tarafında ~al
etmış ola1c_:ı.k. V~ bu:~~- f . e zın, bize güneşten fazla ışık ver· gın bir moda haline getirecektır. 

h
a . nmd 85ğ.ılsazım ge enk d 'li~7 erdın miş olan başıydi: Ve sanıyorduk ki Moda Deniz 

t 
ıbç 11~. ı ed yarık.sı, en ı 6ın en Atamızın ilham ve himayesiyle, Klübü, çok kısa bir zamanda, 
e e ur e ece "D · · k ed · tt' " k · h t f h ı Akl ilk ı n su ller şunlar· . enız~ ınme m enıye ır. ve- memle etın er ara ına ayır ı 

d 
. '~Mod gDe e . Kla .. b" ,, ne za· cızeslru ve davasını ortaya atanı elini uzatacak Türkiyenın buti.ın 

ır. a enız u u M · ın ş f' · ı .. · • ·· f hrl · ' man, kimler tarafından, niçin, na- ı . e ımız nonı: nun a, rı· sahil şehirlerinde bi:er faal şube 
sıl kurulmuş, bugüne kadar ne is· Y,3~t.ınde, -:-re Celal ~ayar m da sahibi olacaktır. FilhakıJ:a , ku
ler görmüş, ve bugünkti ınevkl· ı fı~ı rıy.~s:tı~de teme.lı atılan De- ruluşun ilk günlerinde gostcrilen 
ine niçin, nasıl düşmüştür? nız 1f1~~bun~n ~ayesı, .1!1~mle~et faaliyetin, bütün bu ümitleri büs· 

Cevaplannı vermek istediğim gen~ ~ıne ~~z ~evgısını nşı a· bütün kuvvetlendiren bir hızı 
en esaslı sualler bunlardır. l:Seni mbeat ' erl~ekşı t eni ı.z spok runha 11:.ağ- vardı Fakat maalesef zaman bi-

~ ve a a a op ama u asa · ' 
bunu yapmaga sevkeden maksat· .. · t f d . 1 ·ı' . b 1 ' zi ,..0 k acı bir sukutu hayale uğ· 1 d b' · · d ok bü ük bir uç ara ı enız e çevrı mış u u- , ~ 
:~ ~~ . ır;fı ~ 1 ~ bi ~dımın nan Türkiyeyi bir denizciler yur· rattı. Ve bir araya gelen birçok 
b~~~~.nı~~ ;e~aı ;ıc~azfara nasıİ du haline sokmanın her ~aresine sebepler, "Moda :>eniz Kluoü" n~ 
saplanabildiğini tebarüz ettirmek baş vurmaktı. yavaş yavaş bugunku acıklı halı-
ve belki de, memleket hesabın~ * * ne getirdi. Moda Deniz Klübünun 

;·;·EPF;;;;ş·~··oRA:M··-·K·;s·MiN·;;:·i 
: Akşam saoı 20 30 da i 
S EM:tLt AGALOTTİ i . . 
i KOMEDi KISMINDA i 
i R• •"'q a"" ""'"'~ ,"tr•11r İ ................................................ 

Burhaneddin Tepsi 
Schir Tyatrosu Komedi kısmında 

Bu akşam saat 8,30 da 
Baba Ramiz (Pere Lebouard) 

Piyes 4 perde 

Bütün Bunlar; 

Robert Donat ve Greer Garson 
tarafından Fevkalade bir tarzda yaratılan 

ELVEDA GENÇLİK 
Gençlik ve Aık filminde cözleriniz öniindc carııanoır2ı.-t. .. 

Bu Perşembe akşamı 

S A R A Y Sinemasında 

~--------------' 
,-------------~·------------1~ SUMER Bu Akşam Sinemasrnda 

Meşum kadın ... Yıldızlar Yıldızı .. , 
en büyilk ve şayanı hayret Aşk Filmlerinin k:thramanı ... 

MARLENE DIETRICH 
çok faydalı bir müesseseyi_. gaye- Klüp açıldığı zaman, hepimiz, bugünkü acı~lı m~nzaras.ı klüb~:° 1 
sine tamamiyle aykırı bır y~la onu kurmayı dtişünenın, kurulduğu gunlerın, temız ve gu- JAMES STEW ARD - MİCHA AUER 
sapmış bulunmanın acı akıbetın· onun fahri riyasetini üzerine ala· zel ümitlerine samimiyetle kapıl· Parlak bir Figüran kUUcsi ile beraber müstesna bir tarzda yaratılaı 
deri kurtarmaktır. nın, ve onun fili riyasetini yapa- mış bulunanların gözlerinde, şm· s 
~u yazıml: . .. _ nın başarıcı kudretlerini düşiın- di, deniz suyu kadar tuzlu, ve yı· 1 A R 1 Ş 1 N Ş E Y T A N 

- Moda n:n!z Klubu nıçı? müş, iş Bankasının adadığı bü· kılınış hayaller kadar sıcak yaş 
kuruld~?" sualinm cevabı teşkil yük nakdi himayeyi de nazan iti· damlaları biriktiriyor. Denız Klü· Sahescrinde şarkı söyliyecck ... Danscdec~k ve seyircileri 
cdecektır. bare almış, ve binnetice harikuliı- bünü bu akıbete sürükliyen se- ı gaşyedecektlr. * * de parlak ümitlere kapılmıştık. beplerin ve hndiselerin tahlilini, Bu fi1?1 Meşhu_r Yıldızm Harpte.~ sonra çevir.dikleri yeglne filmdir 

T
ürkiye, üç tarafı denizle Sanıyorduk ki, mevcut bulunan 

1 
bundan sonraki yazılarıma mev- İliveten: En son Harp ve dunya haberlerı .. 4 

çevrili bir memlekettir. büyük imkanlar, bize isabetli yol- zu edineceğim. '9 Y erleri11izi evvelden aldırınız. Tel: 12851 
______ ... ________ , 

- Tcsekkür ederim Refik Bey. Öyle t!ıe ve
cln etmeden bana şunu viıdediniz: İlk davetım 
üwrine, rıerede o!ursanız olunuz, tekrar N'ejadla 
LernlıEr çalı~ınağı kabul edeceksiniz. 

- Buna sbz veriyorum efendim; çünkü Leni 
davet edeceğiniz zaman ortadaki esrar perdesinin 
kalkmı~, hzkik&tın tavazzuh etmiş olacağına emi
nıın. O zaman da ciddi ve namuskarane hır şe
.kılde N eJ.ldfil yanında çalışmakla iftihar euerım. 

Şermin, gözlerinde yaşlarla onun uzaklaşma
sına baktı. Genç adam, acele aı:iımlarla 
Nejadın ociasına girerek hazırlıklarını ikmal 
ettıgini bıldirdikten sonra patronuna veda etti. 
Nejad ıkısa bir mukabele etti ve ayrıldılar. 

Hefik evin ünündeki taksiye çantalarını yer
leştirdiği sırada birdenbire :karşısına teyzesinin 
kızı Jale çıktı. Genç adam bir direğin arkasına 
::.aklanmak ıstedığ .. halde muvaffak olamadı. Jale 
bır hamlede ona yaklaşmış ve her zamanki mute
cessis gozlerıyle çantaları tetkik etmeğe ba~lamış
tı. 

- Ne o? Seyahate mi çıkıyorsun Refik? 
Refik kcndısme bır cevap hazırlayan bt: söz-

leri hemen =ıakcl&dı: 
::- Evet. 
- NerC'\'C? 
Aklına iık gelen ismi söyledi: 
- Ankaraya . 
- Ne içııı:· 

- Yeni yapılan barajda bir kahve içmek için. 
Şakcrımn Jaleye fena tesır ettığini anlayınca 

cıddıleşti: 
- Ankarayu iş için gidildiğini bilmez mfam 

yavrum? 
....... bu so.ı.le e eııemmıyet vermeden <'şyaıa

rı te~Ku" t:u1) u. u u. 
- Bcmm bıtdığim, iş için Ankaraya gittığin 

znman scnın elınde ancak ufacık bir çanta olur, 
boyle sandık sepet ornyıt goç etmezsin. 

Refık bu sozlerin dogruluğunu tasdik cdıyor 
"''! içın iı~ın lı.e:ndisini apdl\ılıkla itham ediyorJu. 

- Birkaç gün de Bursada istirahat edeceğim. 
Jalcnin sabıı tükenmişti. Kendisinden bir §ey 

Nakleden: Muazzez Tahsin Bcrkano '.l'EFRIKA- No. 39 

gizlenmesine tahammül etmediği için birdenbire - İyi pir fikir, bugün öğleden sonı:ayı senin-
i.aştı: le geçirmiş olmuz. Haydi gidelim. 

-- Refik, yalan söyleyorsun. Sen ya Nejad- Cevik bir hareketle otomobile atladı ve \'ola 
la kavga ettiğin için kaçıyorsun, yahut da o senin di.ıziıldüler. Jale bir köşeye rahatça yaslandıktan 
\'azifene ıııhayet verdi. Bana niçin doğrusunu soy- sonra siikimı"tetJe sine başladı: 
kmıyorsun? - Şimdi yııvrucuğum, bana olanı biteni doğru 

Refik öfkelendi. olarak anlat bakayım. 
- Snna her şeyi söylemcğe ne mecburiyetim Bir iki clakikJ. zarfında genç adam zihninde 

var? Eğer patroııum beni kovmuşsa bunun ıçm bir hikaye tasarlamıştı. 
seııin matem tutmanı istemem. - Işte doğrusu: Nejadın bu sırada çok mü-

Jale asabiyetle güldü. him bazı ışleri \'ar. Bunlar için yanına bir müte-
- Şermin evde mi? hassıs getirtti. Bu gelen adam ayni zamanda hu-
- ~anneclıyorum. susi muh .. beresiylt! de meşgul olabileceği için be-

nim bir ay kııdar istirahat etmekliğime miisaade 
- Acaba orııı ziyarete gidebilir miyim? · D 
Genç ~dam hemen cevap vermedi. Jalenln cttı. 'u kadar znmandanberi bir gün dinlenm~miş 

olduğumu biliyorsun. 
mütecessis gozlerinin yukarda bir şey keşfetme- D ' - emek tekrar vazifene avdet edeceksin? 
sıııden korkuyordu. Bir iki dakika sonra ~öyle 
bir teklifde bulundu: - Tabii... 

. Bunu biiyük bir kanaatle söylediği halde, 
. - Sen şu ~zel ?a_vada evde kapanacak yerde teyzesinin og~ lunu ek i i tanıyan ve onun .. _ 

benımle otoınobıle bınıp Galataya kadar gelsen 1 . d k ' P Y . .ı. , soz 
1 1 

? S l kik t' .. }' ğ' B t erın e ı manayı tartmayı bılen ~urnaz .i(ız kan-
naSl o ur. ana ıa a ı soy ıyece ım: en saa madı 

altıda kalkacak olan vapurla lzrnire, ağabeyime ı • · B d rd w • ~ b 
· · · d d 1 - - u uv u ugun hiköye aştan başa !aÇ-

gırlıyorum. ısır ay ka ar ora a ka acagım. Altı ma Sa .... a dor,'1 .. ~u u .. le e · · ğ ? · d h •· - · · 
1
• .. . " , ..... n soy y yım mı çocu urn 

ya Ka ar da a ll<' saatımız var, ıstersen cvvc a Sen mutlnkn giızc! Şermin Hanım efendiye a:)ık 
semnıe _bır yeroe bır çay ıçerız. sonra benı vapuı n olmak 6anetınde bulundum 
getınrsın, bu vesılE ıle yenı vapuru da gez.mış .. . - Sen daima memnu aşktan başka bı• şey 
olursun. duşunmeyorsun. Darılma amma beni iğrendiriyor-

J ale hileyi anlamıştı, içinden şôyle bir düşün- sun. Genç kız güdiı 
dil; ·'Ala, bu doıkil.ada Şermini gormemi muvafık - İnan bana Refik, kadınların evlerinde om
bulmuyor, demek içerde bir patırdı var. Acaba rttp sadece aşkı dıişündükleri zaman dünya, cr
nedir? Bu suali;ı cevabını hangisinden alahilfrim? ke..'der için, çok daha rahat bir yerdi. 
Şcrminden mi yoksa Refikden mi? Tabii Refik- - EvC't amma senin ima ettiğin şeye "aşk" 
den ... " denemez. Onlar sr.dece sevgi entrikalarıdır. Sun-

ların aralarındaki farkı anlamıyorsun galiba. 
- Sen luzunısuz ve manasız derecede saİ ve 

namuslu bir erkcksın oğlum. Maamafih sözlerime 
ehemmiyet "ererek biraz gözlerini açmalısın. 

Bu sözler genç adamın aklım başmda:ı aldı. 
O kadar hıcidetlenmişti ki artık ne dediğini bıl
ıneyordu. 

. ~. --: Sen benim bu se~epd.en mi kapıdışan edil. 
dıgımı zannedıyorsun? Şırndı bu havadisi alıp so • 
kak sokak, mahalle mahalle gezdırmeğe başlıya
caksın. 

- Kapıdışarı mı edildin? Ne diyorsun Re!ik. 
Olan olmuşrn. Delikanlı omuzlarını kaldır;ırak 

cevap \'Crmedi; fakat Jalenin imalarla dolu bır ı:es
le söylediği şu sözler onu yine çileaen çıkardı: 
.. :- Ben s~nin tahmininden daha çok şeyler 

bılırım yavrum. 
- Ne bilıyorsun bakayım? 
Jaleııın Şcrrr.ine yapmak ıstediği zıyarete 

manı olduğuna pışmandı; fakat öyle yapmasaydı 
bu ~.lan kız bu sefe_: de zavallı kadıncağızın üstü
ne) uklenerek onu uzmeyecek miydi? 

-- Ben Ne~adı sizden iyi tanırım Refik. 
Bu sôzlere gizli bir mana katılmıştı. Hefik 

çevrilerek teyzesınin kızına baktı. 

- Ne aemek isteyorsun Jale? Söyle de bu 
acayip muhaveremiz nihayet bulsun. 

Jale fena bakışlarla onu süzdü. 
--: Yirmi dakikadır bir tek doğru kelime soy. 

lemedın sen. 

. Ve !lcfiğiıı kızardığını görünce daha büyük 
bır emnıyetle aevam etti: 

- Nejarila karısı arasındaki vaziyeti s~nden 
çok daha ıyi bildiğim halde niçin yalan söylemek 
ıht:yacını ön' c.uğunu anhyamıyorum. 

.- Sabı m ı Jale? Ne bilıyorsun ve nasıl .g 
rendın? 

Genç kızın sözlerine pek emin olmadığı için 
onu .ısticvap ct~eğ; .. m~vafık bu!muşt?. 

- Nasıl mı. Çuı:ku ben Neıadı sızden iyi ta
nırım. Bunu farketmıyecek kadar budala mısınız? 

.(Arkası var l 

KAHVECi 
GUZELI 

Reji: 
Muhsin Ertuğrul 
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~ MILLi ive . . . . .......................... 
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- Başhyor! 

. B·U L. ~ .. A C A 
1 2 3 4 5 6 7 8 • 

l • ,. 
ı•~ t. 

3 ı•ı 
4 1 1 1 s• ., 
~ı ı •ı • 1 ., ttt ,. 1 ., 
Soldan sağa: 1 - Harflerin yeJ 

leri değişirse: lsim olur - üstt.illc! 
yemek yenir. 2 - Ters okunııt' 
sa: Yükseliş - havada mevcut bl: 
gaz. 3 - Argo: Sersem, aptB 
4 - Değil mi ki, bundan dola~'.~ 
5 - Dudak. 6 - Şart edatı • ~ 
çenin büyüğü · satmaktan em1t: 
7 - Deniz yollarının eski ad1, 

Musibet. 8 - Şarki Avrupada b 
havza. 9 - Köpek - ilk YUJl~ 
sekenesi · bir hayvan. , 
Yukarıdan aşağı: ı -Asmıı1' 

bir erkek ismi. 2 - Rıza, uygof. 
luk. 3 - Bir kadın ismi • bir reol' 
4 - Bir din. 5 - Bir nota 6 "' 
Yüz perdesı · bir şehir. 7 - J{. 
i r _ so 

o rU!;. O -· lf 
tıcıdır 

* ~ Evvelki bu~maca - SoldaJ2 ~ 
ga: 1 - Emın - kama. 2 - 'N 
lahazat. 3- Isar - saha. 4- ı..ı.; 
pan. 5 - Ren. 6 - Leh • l< 
7 - Aman • kat'i. 8 - Metanet 
9 - Itaz - şiir. 
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Eritrede ltalyanlar , ..... iHi .. D"".K ... °A .. v .. i' .... '" .......................................... .. 
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kah vede kiler iskemlelerini 
. Karamanoğlundan tarafa 

ıb.'tdiler. Veysel'in sesi boru 
ı ı .. otüyordu: 
l\ıb Skarpatos açıklanndaydık. 
0 

rıstan getirmekte olduğunıuz 
~l eşek, kayığın anbarmda bağlı 
t er. Berbat bir geceydi. Ka
glııl.ık yeri göğü yutmuştu. Göz 
hoıu göremezdi. Birdenbire direk 
~!Uıda bir ışık parladı. Bunu bi
~ Sın.iz ya, gemiciler hayra yor· 
~ aııar, fırtınaya işarettir. Ah-
et: •Kandil ! Kandil ! - Aman 

;aı tenekesi çalalım da defol-
1%.n diye bağırdı. Tenekeyi giim 
~ 'lrtı. öttürdükçe, ışık tel üzerin
i e gidip gelen hokkabaz gibi 
~~ıradı. Söndü. Baston ucunda 
~ııe çaktı. Çarmık ipi üzerinde 
ıı'l.J dizi damlalar halinde yandı. 
d ahya mı kuruyorduk? Ufuklar
a bir homurtu başlamıştı. Ara 
~ kıpkızıl şimşekler göğü par
t Yordu. Sonra içi su dolu ka
'. tulumlar gibi bulutlar tepe
~~e patladılar, Okyanusu üze· 

1 
ıze boşalttılar. Onun ardı 

tra da, sağnak üzerine sağnak! ...... 
Neye uğradığımızı hemen 

t kestirdik. Güverteyi yeni 
taş olmuş yanak gibi ıvır zıvı
~dan tertemiz perdah ettik. 
'>.ayık, başlı olmasın diye de ta· 
~l!ıı taklavatı kıç altına tıktk. 

fırlayarak kayalar üzerinde tuz
buz olmaktı. Yolu lüzumtından 
fazla kesmekse ardımızdan şela
le gibi akarak yetişen dalgayı 
takımiyle geyip kaynamaktı dibe 
ne yapıp yapıp denizin patlaması 
aralandığı bir sırada içeriye kaç
maktan başka çare yoktu. 

Kürekleri taktık. Denizleri kol. 
layordum denizin nisbeten yatı
şık bulunduğu bir sırada kürck
dekilere "Haydindi bre arkadaş
lar!" diye nara saldım, altı kü
rekçi, ayağa dimdik kalktılar. 
Dalgaların en irisi koca dayıla. 
rım bir azmanı ihlayan dağ ayısı 
gibi inleyerek önümüzde yürü
yordu. Tepesi fosfor çaktı boynu· 
nu eğdi. Işte o zaman kürekler 
kuşkanadı kesildi. Varda! Geli
yoruz' diye hemen ardından ye
tişip sırtına bindik. dalga altımız_ 
da suyla gök gürültüsünü gir
daplaya girdaplaya köpürüyordu. 
Sanki cami kulesinde seyahat 
ediyorduk! Ne baş döndürücü 
gidişti o! Dalga, köpük, kayık, 
insan, eşek, topumuz birden bağı
ra anıra yallah limana girdik. 
Dalganın boynundan kayık kay
mak gibi aşağıya kaydı kaydı süt 
gibi durgun koyun koynunda ya
vaş yavaş duruverdi. ... .... 
Hemen karaya fırladık. Bize 

anırarak sağlık vermiş 
can kurtaran eşeklerin boyunla
rına sarılarak o güzelim dudak
larından gözlerinden öptük. Fır
tına dolayısiyle hayvancıklar 
uyumamışlardı. Annesinin kar
nından taptaze yavrulanmış gibi 
kadife tüylü bir ~ı parun yüzüne 
yanaklarımı sürdüm. Okşadım. 

ALMANLAR 
Romanyaya Niçin 
Asker Yığıyorlar? 

(Başı 1 incide) 
!emektedir. Binaenaleyh Al
manya için Balkanlar ikinci plan
da tutulan bir meseledir. 

3 - Geçen Teşrinj.evvelde 
Floransada Hitlerle Mussolini bu
luştukları zaman, İtalyaya harp· 
ten sonra verilecek yerler tes
bit edilmişti. Bu mülakat üzeri
ne Hitler Fransa ve İspanya hü
ktıınetlerile temasa gelerek İtal
yanın emellerini tatmin etmeye 
çalışmıştı. Fakat onlardan muka
v~met görünce, İtalya kendi da
vasını bizzat halletmek mecburi
yetini duydu ve bu ihtiyaçla 
Yunanistana saldırdı. Almanya 
İtalya - Yunan harbine karşı lii
kayıt kaldı. Yunanistanla müna
sebntını idame etti. Ve İtalyaya 
yardıma koştuğu zaman bile, Ar
navutluğa bir iki tayyare olsun 
göndermedi. Bugün de hala bu 
hariıe karşı bitaraflığını muhafa· 
za etmektedir, hatta İtalya ile 
Yunanistan arasında mutavassıt 
rolü oynamak arzusunu göster
m~ktedir · 

-! - İngiltere Şimali Afrikada 
büyük muvaffakıyetler kazan
mıştır Fakat daha ne Mısırdaki 
ve ne de Filistindeki kuvvetlerini 
Balkanlara gönderecek vaziyette 
değildir. Ancak Afrika seferi ta
mamlandıktan sonra böyle bir 
ihtimal mevzuu bahis olabilir. 
Bu ise bir zaman meselesidir. 

5 - İtalya Arnavutluktaki he
zimetini tek başına tamir edebi
lece/tı ümidini hfila kaybetmemiş 
tir. Nitekim Arnavutluğa yeni
den mühim kuvvetler göndermiş.. 
tir ve Marta doğru büyük bir ta
arruz hareketine geçmek üzere 
hazırlanmaktadır. Bu sebeple o 
da Almanyadan Arnavut)uk için 
henüz yardım istememiştir. 

Yardım Proiesi 
(Başı 1 incide) 

akşam neşriyatına başlarken 
şunları söylemiştir: · 

"Japonya, Amerika münase
batı gittikçe gerginleşiyor. Bu 
gergin:\kte birinci derecede amil 
Amerikanın İngiltereye yardımı
dır. 

İkinci derecede amil de, Japon· 
yanın Asyada kurmak istediği 
yeni nizama karşı Amerikanın 
vazivet almış olmasıdır. 

"Mihver, Amerika politikası 
için şöyle düşünüyordu: 

"Uzak Asya Japonyanındır. 
Avrupa kıtMı Almanya ve İtal
yaya aittir. Amerika kıtası Ame· 
rikanındır. 

"Bu suretle mihver, Amerika 
Birleşik devletinin Amerika kı
tası haricine çıkmasını istemiyor 
idi. Üçlü pakt ta bunu temin et
mek maksadile yapılmıştı. 

"Amerika Mihverin istediği gi
bi yapmadı , İngiltereye daha çok 
yaklaştı. Mihverin iki rüknü Av· 
rup3 ve Afrikada meşgul oldu
ğundan Amerikayı yürüme.'<te ol
du~t· yoldan çevirmeye Japonya 
vaz;fedar edildi. Mihverciler, A
merikanın İngiltereye yapacağı 
yardım bahsinde henüz ümitleri
ni kesmediler. Buna Lindberg ve 
Kennedy gibi tanınmış infiratçı
ları.'l beyanatı ve yardım planına 
ait müzakerelerin Amerikan kon 
gre•iııde uzayıp ı;ıitmesi de amil 
olmaktadır. İşte, bu vaziyetler 
Mihvercileri ümide düşürmüştür. 
Bu sebeple Japonya erkanı son 
gün !erde daima harpten bahsedi
yorlar Japon ricalinin nutukla
rı hep birbirine benziyor ve dai
ma harp tehlikesi, Amerikan mil 
letinir. gözü önünde büyütülmek 
isterüyor. Japon hariciye nazırı 
Matsuoko'nun nutku ve bilhassa 
harn veya sulh Amerikanın elin
dE>dir, demesi buna bir misaldir. 

"Bu tehditler Amerikada nasıl 
bir tesir husule getiriyor? 

Sırası Geldikçe~ 

TEPEDELEN 11E DAİR 
(Başı 1 incide) 

5 : Tepl!li Helen = Sorguçlu, tuğlu Yunanlı demektir. Kuş
larda zarifliğe misaldir: 

Bir kuşum var tepeli 
Kulakları küpeli.. gibi. 

İnsanlarda kahramanlığın nişanesi olarak başlarının ön ta· 
raflarına takılan nesnedir. Tepeli Helen iken nasıl olmuş ta Te· 
pedelen olmuş? Lisaniyat alimlerinin bilecekleri şey. 

6 : Tep Helen = Türkçesi (Ey Yunanlı at tekmeyi!) demek
tir. Vur tekmeyi, savur tekmeyi şeklinde de kullanılır. Orta Ana
dolu da tepik derler. 

Bu iştakların nereden geldiğini pek okadar bilmiyorum. Her 
ne olursa olsun, ister (Tepelenen) olsun, ister (Tep bire Helen) 
olsun bugün pek nam kazanmış isimlerden biri olduğuna şüphe 
yoktur. 

Tepedelenin -bir de merhum Ali Paşa dolayısiyle- şöhret 
bulmuş Rumca bir türküsü vardır ki hepimiz az çok hatırlarız. 
Hoy More Ali Pasas! diye gazelvari bir meyan ile baslar da ara· 
lıkta: 

Arvanitis Periment 
Puyn' Ali Pasas kaymeni? (1) 

Diye en yanık yerine dayanır. O devir tarihe karıştı. Fakat 
işittiğime göre bıı devirde o beyit şöyle söylenivormus: 

Arvanitis perimeni 
Bay Papagos puyni eni? (2) 
Hoy more Papagos Pasas! Hoy more! 

Şu bu değil amma büyük sözdür: Şöhret afetmiş. Şöhretten 
ateş doğarmış. Tepedeleni çok iyi tanırım. Zeus Tanrı ile Ayos 
Papagos bu güzel şehri her türlü afetten masun bu.vursunlar. 

(1) Anavutlar bekleyip dururlar 
Zavallı Ali Paşa nerde? diye 

(2) Arnavutlar bekleyip dururlaı 
Bay Papagos nerde? diye. 

İngiliz Başvekili 
W. Willkie 
ile ·Görüştü 

Hanover'e Bir 
Hava Hücumu 

Yapddı 

(Başı 1 incide) 
rargahının tebliği: Italyan şarki 
Afrikasında, Eritrede ordunun 
ileri hareketine daimi müzahe
rette bulunulmuştur. Hodozia 
tayyareleri tarafından Tellinada 
bir köprü civarında bwııbalar 
atılmış ve Barentuda bir motcir
lü nakliye kolu mitralyöz ateşine 
tutulmuştur. Yine Rodeza hava 
kuvvetlerine inensup başka tay
yareler, Hagar civarında bir mo
törlü nakliye kafilesine hıicum 
etmiş ve tam isabetler kaydedıl
miştir. Barentu - Tellina mınıa
kasında bir tayyare yere iniıo' 
sahası da bombardıman ~dilmi~ 
ve bir motörlü nakliye kolu mit-, 
ralyöz ateşine tutuimuştur. 

Asmaraya doğr• 
Kahire, 27 (A.A. "BBC" -

Eritre'den bildirildiğine göref 
Biskeya'mn zaptından sonra in
gıliz kuvvetleri Agordot'un 
iki mil yakınına kadar ilerlemiş
lerdir. Agordat, Kızıl deniz sahi
lindeki Asmara'ya kadar uzanan 
mühim bir demiryolu hattının il
tisak noktasıdır. Italyan ricati de
\•am etmekte ve büyük bir sür
atle yapılmaktadır. Diğer taraf
tan Hartum'dan bildirildiğine 
göre, ingilizlerin yardımına maz
har Habeş vatanperverleri Ital· 
yanlarla yaptıkları bir çarpışma
da ikiyüz İtalyanı öldürmüsll'r
dir. 

Şimali Afrikada 
Kahire, 27 (A.A. - Umumi 

kararg8.hın tebliği: Libyada, 
Derne mıntakasında harekat şa
yanı memnuniyet bir tarzda inki• 
şaf etmektedir. Tobruk:da alınan 
esirlerin miktarı 25 bini tecavüz 
etmektedir. Ayrıca, 22 orta ve 28 
hafif tank iğtinam eyledik. Alı
nan topların sayımına devam o
lunmaktadır. 

* Kahire, 1 7 (A.A. - Hava ka· 

llçilk yelkeni taktık. Eskilerin 
;:;rine sağlam yeni ipler geçir
""t, Bilirsiniz ya, insanın tam 
~ine olarak kayık, kılık kıya· 
Letınin en yenisini asıl fırtınaya 
"lrşı giyinir, gelin gibi hazırla· 
~ır. Hepmiz güreşe çıkacak peh· 
1~analr gibi soyunduk. Karan· 
lııı.ta uğraşacaktık. Ust başta, 
llaııtalon, caket gibi takıntılar 
tehlikeli olurlardı. O sabah Hii· 
~Yine: «Ölünciye kadar seninle 

1 
Otıuşursam bana adam demesin· 
em diyen Süleyman, şimdi Hü· 
iYine nasihatler veriyordu. Şaka 
eğil bu can pazarı. Iki insanın 
hıtisi dünyanın en kibirli sultanı, 
0tekisi de en çiğnenmiş dilencisi 
01sa, böyle zamanlarda birbil'ine 
0Yle sarmaş dolaş olurlar ki, tek 
!'ııınurtadan çıkma çifte kumru
:~r sanırsınız birbirimize duyduk
"tıınızı anlatmıyorduk. Anlat· 
lllıya ne hacet? Duyuyorduk a! 

Anırışlarında insana benziyen, 
canlı cana yakın, acı ve kanL sı· 
cak bir şey vardı. Bizim eşekle
ri de hemen çıkardık. Tarladaki 
eşekleri, koyunları bekliy.c~ •e· 
kiz yaşında bir Rum kızı ıdı. _o 
da bir denizci yavrusu oldugu 
için halden anlıyord~. 

Yavrucak tatlı sesıyle: 
«-Kumbara gala thelete? Süt 

ister misiniz babalıklar?» diye 
sordu. 

ıı- Isetemez olur muyuz? Iste
riz ya, yavrum!" dedik. Onceki 
çileden sonra insa~ ya_v~u . .3~Un 
sesi çilçil yıldız ışıgı gıbı ıdı. A· 
ğızlarımız tuzdan, Şap denızıne 
dönmüştü. 

* * Bütün bu izahat gösteriyor 
ki, Almanyanın bugün için 

Sernniğ'e inmesini icap ettiren 
hic bir sebep yoktur. Bilakis Bal
kanlarda yeni bir cephe açmamak 
için pek çok sebepler vardır. 

Yalnız bu münasebetle üzerin
de durulması liizım gelen nokta, 
Akdeniz vaziyetidir. Almanya 
için bir Arnavutluk, bir Şimali 
Afrika meselesi yoktur, fakat bir 
Akdeniz meselesi vardır. İngilte
re bugün Akdenizde mühim mik
darda deniz ve hava kuvveti bu
lundurmaktadır. Bu kuvvetlerin 
serbest kalmamasını temin için 
İngiltereyi Akdenizde meşgul et
me1<: liızımdır. Bunun için de Al
matı hava kuvvetleri Sicilyaya 
yerleşmişlerdir. Fransızlardan da 
Bizerta limanını almaya teşeb
büs etmişlerdir. Maksatları garbi 
Akdenizle şarki Akdenizi birbi
rinden ayırmak, şarki Akdenizde 
bulunan İngiliz donanmasının 
Cebelitarık yolu ile ana vatana 
olan bağını koparmaktır. Sicilya 
ve Bizertaya yerleşmek suretile 
bu maksadı temine muvaffak o· 
lacaklarına kani görünüyorlar. 
Binaenelay'h, bunun için Yuna
nistana inmeye ihtiyaç görmü
yorlar. 

· "Bunu bilmek için Amerikayı 
İngıltereye yardıma sevkeden 
bo~lıca sı:ıbelbin bu türlü tehdit· 
!er olduğunu bilmek kMidir. Bi· 
!akis. bu kabil tehditler karsısın· 
da infiratçılar zor vaziyete düşü
yorlar. 
"Yardım layihaları Amerikan 

mcbusan meclisi hariciye encü
mer;inden çıkarak ayan hariciye 
encümenine verilmiştir. Şimdi ıi.
yan hariciye encümeni Amerikan 
nazırlarını çağırarak dinlemekte· 
dir .. 

Londra, 27 (A. A.) - Wandell 
Willkie, bugün Başvekalet kona· 
f(ında Başvekil Winston Chur
chıll ile uzun bir görüşmede bu
lun'!lus ve öğle yemeğini Başve
kilin misafiri olarak yemiştir. 
Wilıkie . Churchill'e Roosevelt'in 
hususi msajını vermiştir. Vvillkie 
öğleden sonra, iş nezaretine gide
rek nazır Bevin ile görüşmüştür. 
Görüşmede bilhassa isci me.~ı~si 
bahis mevzuu edilmistir. 

Londra, 27 A. A.) - Hava ne
zaretinin tebliği: Hava kuvvetle
rine mensup küçük bir bombar· 
dırn~r. tayyaresi teşekkülü, bu
günün ilk saatlerinde Hanover'
de endüstri hedeflerine muvaffa
kıyetli surette hücum etmiştir. 
İki büyük ve bir çok kücük yan
gın cıkarılmıştır. Tayyarelerimi
zin hepsi üslerine dönmüştür. 

* Londra. 27 A. A.) - Reuterin 

rargahının tebliği: Dün, pazar 
günü, Libyada Barce tayyarr 
meydanına ingiliz bombardımar 
tayyareleri tarafından hücumlaı 
yapılmıştır. Bombalar, hangar· 
lar ve yerde serpili duran tayya· 
reler arasına düşmüştür. Tayya· 
re meydanı binalarına da tam isa· 
betler kaydedilmiştir. Yerd! 
bulunan bir miktar düşkmnn tay
yaresi de hasara uğramıştır. 

Demedeki tayyare yere inme 
sahasına da bir hücum yapılmış' 
tlr. 6 düşman tayyaresi düşürül· 
müş ve tahrip edilmiştir. 

* * Kasırga başlayınca, biz de 
önüne katıldık. Fakat 

•tdımızdan dalımıza bindikçe bi· 
'liyordu. Direk yay gibi eğili
~Ordu. Gözlerimle görmesem a
gacın kırılmadan bu kadar eğile
~eğine inanmazdım. Tambura 
t;,u gibi gergin skotayla yirmi beş 
l\ıi.1 kadar yaptık. duman, sav
l'uııtu, köpük, girdap ve kayık 
hıtbirimize karışa karışa koşu· 
~Orduk. Yol almağa başlarken, 
liı_nana varınca şöyle' edeceğiz, 
~Yle edeceğiz diyerek söze baş· 
ı~an arakadaşlar, şimdi farkında 
0lnı.ıayarak artık «Eğer limana 
v.aıı.rsakn diyorlardı. Ara sıra 
l1ııışek karanlığı biçiyordu. Fakat 
'l'dınlatmak şöyle dursun, gözle
~1.lllizi kamaştırıyor, bizi adeta 

Or ediyordu. Kalimnosa 40 mil 
llıesafede, açık denizde olduğu
llııızu tahminlerken denizin orta· 
6ltıda bir eşek anırmasın mı? 

Oradakiler hep bir ağızdan, 
;ıı:h Veysel, bu sefer attın'.» di
l!l'ek gülüştüler. 

* * Veysel tekrar bağırdı' 
- Durun canım, anlata

rııı· Attığım, mattığım yok. Biz 
eııdimizi açık denizde sanmıyor 

~ıı idik? Halbuki karanlıkta ııer
ıı. e ise Istanköyün Ayafuka bur
l! tına baştankara edecekmişiz. 
v İll'nun yamdaki koyda bir tarla 

1 
'll:dır ya. Oradaki eşeklerin bir 

v8ııes!nin anırması tutmuş. Hay
• aııcağızın sesi, bize öyle tatlı 
•eldi ki, sormayın gitsin. Anır
::asaydı vay halimize. O kaşla· 

~atık kayalara çarpınca bin 
g~rça olacaktık. Karadaki eşeğe 
ıııın anbardaki on eşek birden 

•evap verdiler. Bizimkiler acaba 
~e diyorlardı? Hiç şüphesiz «Ba
hltıııza gelen ne çayıra, ne de 
y •Yıra benziyor» diye dert yanı· 
s 0rlardı Hepimizin sinirleri bo· 
iı~dı. Biz.i bir gülmedir altlı. 
d ız güldükçe karadan da deniz· 

e llde eşekler anırıyorlardı. 
\'~erde olduğumuzu anlamıştık. 
ı. ~lnız iş bu kadarla bitmiyordu. 
<l~anın ağzı dardır. Açıkta ken
f ı erine yaylım bularak ferah 
her";h yayılan dalgalar, limanın 
h <~ıı.ı gibi dar ağzına sıkşınca büs
Q il tun çıldırıyor !ardı. Birbiri ar
ltıııca ayak ucuna kalkyor, dimdik 

1.abararak birbirinin omuzu üs· 
<llılı.den limanın içine bakıyorlar· 

l Enikonu yanaşmış olduğu
~llzdan liman ağzının sağlı sollu 
ıtralarının hayal meyal se~ebi· 
lıYOrduk. Yiız binlerce ton ağır
ı!1nda koca dalgayı yiyen knya
dı t~mellerinden zangırd.ıy.orlar· 
it · Lıman sanki çenelreını açıp 
lı tpıyor. Bizi ısırıp çığnemeğe 
•zır lanıyord u. 

Kızcağız sütü sağıp getirdi. 
Yavrucağız, köve dönmek üzere 
ımiş. Hemn kr.- ktaki iki curay
la üç tamburayı dışarı getirdik, 
eşekleri, koyunları, inekleri önü
müze kattık. Uzun Hasan yorul
masın diye çocuğu omuzuna bin
dirdi. Tamburayla curalan zım
bırda zımbır öttüreek dereyi te
peyi manilerimizleı çınlatarak 
köy yolunu tuttuk! 

Gnl. Antonescu 
(Başı 1 incide) 

Her şeyo:en evvel askeri ve 
teknik bir hükumet olan yeni ka
binenin esas vizefesini, memle
kette nizamı yeniden tesis et
mek ve son seneler zarfında muh
telif rejimlerin vukua getirdiği 
zarMları telafi eylemek teşkil e-

O halde Almanya njçin Roman 
yay~ asker yığıyor? Bunu da ay
rıca tetkik edeceğiz! 

italyada Vaziyet 
decektir. (Başı ı incide) 

Yeni kabinede Antonescu, ha-
riciyeyi de üzerine almış, buna mak. bu kuvvetlere dahil olan
muka'bil harbiye nezaretini bı- tarın maneviyatlarını yükselt-
rakmıştır. mek ve orada yeni bir müdafaa 

Tevkif edilenler hattı kurulmak için bu kıtaların 

ik 27 (A A ) "T başma Alman subaylarının gön-Bi' reş, . . - ass,,: t 
1 Romanyadaki hadiseler netlcesin- derilmesi de. ayrıca kararlaş ırı -

d sabık dahiliye nazırı Petro mıştır. Hatta İtalyan ordularının 
V~~esc~. sabık matbuat ve propa- , iaşe ve ter,hizatı ile de Alınanlar 
jıanda müsteşarı Constant, sabık ya~m~an a:aı.:adar olaı;.aklardır.,, 
sihhiye. iş ve sosyal yardım na- Dı!(e~ bı.r rıber~ gore, Ma;e
zırı İascinchi sabık polis umum şal Grazıanı azledılerek yerme 
direktörü Ghika, tevkif edilmiş- vaktile H.abeşistanda bul~nmuş 
tir. Horia Sima'nın tevkifi h;ık- olan. it~lyan. .ııenerallerınden 
kındaki şayialar, resmi şahsiyet- Baldı getırılınıştu;; Bu habere 
ler tarafından yalanlanmıştır. hayret e~m~,m.ek laz~mdrr .. Mar~-

H oria Sima'nın kurşuna şal Grazıanı mn Afrikadakı hezı-
• • . .. .. • metine nazaran Arnavutlukta 

dızıldıgı soylerııyor az mağlup olmuş olan Badoglio 
Anlkara RadYQ Gazetesi, dün azledildikten sonra Graziani 

akşarnlki neşriyatı arasında Ro- için de bu akıbet çoktan bekle
manvanın vaziyeti hakkında şu rıebilirdi. 
ma!Umatı vermiştir: "ttalyanın şimdi bütün ümidi 

"Romanyada vaziyet ):littikce Alınan müdahalesindedir. Fakat, 
duruluvor. Son gelen haberlere bu mü6ahale nereden ve ne za
göre General Antonescu vaziyete man gelecek ve nasıl olacak, iş
tamamen hakimdir. Bir habere te bu. bell: değildir.,, 
göre Horia Sima kurşuna dizil- "İtalya, iktısadi iflasa 
miştir. 

"Antonescu, bütün Lejyoner doğru sürükleniyor,, 
teşkilatı kendisine bağlayarak . 
parti ve hükumet arasındaki ay- Atina, 27 (A. A.) - Eski me-
rılığı kaldırmaya karar vermiş- bııs ve müsteşarlardan Leon Ma
tir. Almanlar, prestisinden isti- leas: "İtalya, iktisadi tesemmü· 
fade etmek üzere General Anto- me malı.kumdur.,, başlığı altında 
nescuyu Lejyonerlere tercih et- neşretiği bir makalede diyor ki: 
miştir. "foıı;iliz ve Yunan ordularının 

"Gelen haberlerden isyan es- müşterek darbeleri ile askeri bir 
nasında bir çok Yahudinin öldü- hezimete uğrayan İtalya, nihayet 
rülmüş olduğu anlaşılmaktadır. ikfüadi iflasa da sürüklenecek-
70 ><arn'V'OJI eşya ile kıymetli mü- tir. İtalyanın bir senelik ithala
cevherler de çalınmıştır. tını teşkil eden iptidai madde 

Matsuoka'nın beyanatı 
Tokyo, 27 (A.A.) - Japon Ha

riciye Nazırı Matsuoka, mebusan 
meclisinde beyanatta bulunarak 
Japonya tarafından Mançaride 
girışilen hareketin medeniyet a
lemi esaslarının tahribine bır baş
langıç olduğuna dair Amerika 
harıcıye nazırı Hull'ün sozlerme 
cevap vermıştir. Japon nazırına 
gcire, Hull'un beyanatı \'ak!aları 
tersıne çevirmiştır. Mançurı ha
disesı bır musebbip değıl, bila_ 
kıs enternasyonal vaııyetın gos
terdiği ınkışafın bir .oeticesıaır, 
o inkışaf kı statükonun degı~me
sinı katiyen istemeyen Angıosak
sonların devama tazyikına uğra. 
mıştır. Halbuki o Anglosakson. 
!ar, Japonyayı müşkül bir vazıye
te sokmak için daima statükoyu 
bozmaya hazır bulunmuştur. hı
naenaleyh Japonyayı garbi Pasi
fikde hakim bir vaziyete elde 
etmek istiyor diye tahtie eylemek 
doğru olamaz.Buna verilecek ce
vap şudur; 
Japonyanın gayesi s•ılhçu ve 

müreffeh büyük şarki bir Asya 
kurmaktır. Çünkü artık fütuhat 
ve istismar kalmamıştır. Amerıka 
yarım garp küresinde hılkim bir 
nüfuz sahibidir. Binaenaleyh Ja_ 
ponyanın vaziyet aldığı ve suih 
ve nizam tesis etmek istediği 
şarki Asya gibi ba~a. mıntakalar
la uğraşmasa daha ıyı eder. Ame
rikalıların iyi düşünerek şunu 
anlamaları lazımdır ki, bugünkü 
Japon - Amerikan ihtilafının e. 
sası Amerikanın müdahalesi siya
setinden ileri gelmektedir." 

Japon nazırı, şunları ilave et
miştir: 

"Amerika, eğer Avrupa har
bine karışacak olursa, Almanya
nm ilkönce Amerika kıtasına ta
arruz etmek teşebbüsü müstes
na oln1ak şı1rtiyle, üçlü paktın 
üçüncü mıddesi ileri sürıilebilir. 
Bunun manası şudur ki, Japnya 
mukadderatını oynamaktadır. Ve 
binaenaleyh ihtiyatlı hareket et
mek lazımdır. Şunu herkes bil. 
sin ki, Japonya taahhütlerinden 
kaçınmıyacaktır ." 

Sovyetlerle münasebetler 
Tokyo, 27 (A.A.) - Mebusan 

meclisinde hariciye nazırı Mat
suoka'dan bir mebus şunu sor
muştur: 

- Sovyetler birliğini dünyada 
yeni nizamın kurulmasında iş 
birliğine ikna için Japonya Rus
yaya bir nüfuz mıntakası teklif 
etmiş midir? 

... ,,. 
Burada sağnağı o1dugu gibi 

, yelkene almak, ok gibi 

"Dikkate layiktir ki, Romanya stokları ile harbe girdiği kabul 
da olup biten bütün bu hadisele- edil<e bile, bu stoklar tecdit. edi
ri en büyiik memnuniyetle kar- lemiyece/li için gelecek haziran
şılavan Macarlardır. Karışıklık- da tÜkel'ecektir. Esasen İtalyanın 
tan istifade ederek Transilvanya- şimdi çekır.ekte olduğu petrol ve 
nm tamamım işgal etmek arzu- kömür sıkıntısı. bu yoksuzluğun 
sundadırlar. ,ilk alametleridir. 

Matsuoka şu cevabı vermiştir: 
-- Sovyet - Japon münase

betlerini tanzim için bütün gay· 
retler yapılmaktadır. Eğer bu 
münasebetler iyileşecek olursa, 
iki memleket arasındaki müzake
reler dünya zaviyesi bakımın
dan ve daha geniş bir nibette ce-

* 
Dublin, 27 (A.A.) - Willkie'-

nin serbest İrlanda devletini zi
yaret etmek niyetinde olduğunu 
öğrenen de Valera, "kendisini 
görmekle çok bahtiyar olacağım,, 
demiştir. Öğrenildi/tine göre, 
Wilkie, önümüzdeki hafta serbest 
İrlanda devletini ziyaret eyliye
cektir. 

havacJlık muharririne göre, Al· 
m~nların İngiltere üzerindeki fa
alıyetlerinin azalışı, daha ziyade 
kıtadaki fena hava şartlarından 
ileri gelmektedir. İnl(iliz hava 
kuvvetleri de ayni sabapten dola
yı faaliyetlerini tahdit etmeye 
mecbur olmuşlardır. 

W illkie' 11in sözleri 
Londra , 27 A. A.) - Willkie, 

bugüıo istihbarat nezaretinde İn
giliz, müttefik ve bitaraf gazete· 
cilerle görüşmüştür. Willkie, halk 
t•.bakas. ile yaptıi(ı ilk temas
larcian edindiği intibaları naklet· 
miş, "Bu temasım, Amerikadan 
ayrılmadan evvelki duygularımı 
t~yit etti: İngilizlerin maneviya
tı mükemmeldir. Şu ana kadar 
da tek bir adam görmedim ki, 
maneviyatı bozuk olsun., Demiş
tir. 

Willkie, İngiltereye tıorpito 
mulırip!eri verilmesini tamamile 
tasvi)J ettiğini söylemiş ve Ame
rika Birlesik Devletleri dahili 
siyaseti hakkında kendisine soru
lan suallere şu cevabı vermekle 
iktifa etmiştir: 
"Şunu hic bir zaman unutmu

yorı:m ki Roosevelt. benim rei
simdir ve memleketin hükume
tinin sefidir.,, 

KISA . HABERLER 

FRANSADA: 

e Vlehy. 27 (A, A.) - Un stokla
rının aı•lmaıı dolayıslle, 1 Şubattan 
itibaren ekmek tayini bilyUkler için 
günd.-: 350 gramdan 300 e, ltçller 1· 
çlncle 450 gramdan 400 arama indi· 
ril!!'cektır. 

UZAK ŞARKTA: 

8 Vlet-y, 27 (A. A.) - "Havaı,,: 
T::ıytanı:ı ile Hlndl·Çlnl arasındaki mu 
tıasamatı 28 Klnunueanl ıaat 10 da 

rıihaye. verllecektir. eu kararın tat
bikine nezaret etmek Uz.ere 29 Klinu
nuı;canlde, Salgon'da Frınsız1 Japon ve 
Taylan<" delegelerinden mürekkep bir 
kornlsy\n toplanacaktır, 

reyan edecektir. 

Harbiye Nazırının sözleri 
Tokyo, 27 (A.A.) - ·•st~fani" 

Bir suale cevap veren harbiye na
zırı, üçüncü devletlerin Çang
Kay-Çek lehindeki faaliyetleri
ne rağmen Japonyanın Çin me
selesinde de hedefine varacağını 
söylemiştir. Amerikanın muaz
zam deniz silahları hakkında bir 
suale cevap veren bahriye nazırı, 
şimdiki müşkül vaziyet karşısın
da Japon bahriyesinin en çetın 
hadiselere karşı koymak için hiç
bir şeyi tesadüfe bırakmamıs ol
duğunu söylemi§tir. 

Veft Partisinin 
Mısır Kralına 

Verdiği Ariza 
Roma, 27 (A.A.) - "Stefani,. 

Ajansı Beyruttan bildiriyor:,, 
Vefd Partisi Konseyi namına 

Nahas Paşa Mısır Kralına ::ıir a
riza göndermiştir. Bu arizada Mı
sırın menfaati Britanya İmpara· 
torluğu ile olan muahede ahka· 
mına riayet ederek kendisinin 
emrinde bütün kuvvetlerini, bü
tün malzemesini ve bütün mües
sessini ve bütün hürriyetini va
zetmiş olduğunu. bundan dolayı 
Mısırın ve Mısırlıların zararlara 
uğradığını hal böyle iken bir kı
sım Mısırlıların Mısırin da ı;ıali
biyet şereflerine iştirak etmesi 
lazım geldiğini söylemelerinin 
doğru olmadığı yazılmaktadır 
Ariza şu suretle sona ermekte
dir: 

Mısırı malım! bir hükumet ola
rak telakki eden cereyan karşı
sında kendi sesimizi majestenize 
kadar yükseltmeyi ve kendisine 
yalnız harbin değil, sulhün de 
tehlikelerini arzetmeyi bir vazi
fe teliıkki ediyoruz. Gayemiz. ma 
.iestenizin Mısır namına akdedi
lecek sulhün başkaları de;:til, biz
zat Mısır tarafından yapılması 
lüzumunu tahattur ettirmektir. 

Yunan • ltalyan 
Cephesinde Mahdut 

Harekat Oluyor 
Atina 27 (A. A.) - "Teblil{,,: 

Taı'l muvaffakıyetle neticelenen 
mahdut hareketler olmustur Bir 
kaç esir aldık. .. 

Kahire 27 (A. A.) - "Tebliğ,, 
İngıliı. tayyareleri evvelki J(Ün 
Elbasa!l civarında Bulsa'ya mu
vaftakıyetlE hücum etmişlerdir. 
Bütüı. bombalar hedef tutulan 
mır.takava düşmüstür. Bir aske
·i karargtıha ve bir erzak depo
'>na tam l<abetler olmu•tur 

ltalyan tebliği 
İtalyada bir mahal, 27 (A.A.)

"Tebliğ.,: Yunan cephesinde mev 
zii n..ahiyette harekat yapılmış 
ve mütezayit keşif kolları faali
yeti kaydedilmiştir. 

Tayyarelerimiz düşman kıt~la
rını bombardıman etmiştir. 

ltalyan tebliği 
Italyada bir mahal, 27 (A.A. -

234 numaralı harp tebl\ği: Bin
gazi'de Derne'nin şarkında Vf 
cenubunda cereyan eden fiddetl 
muharebeler neticesinde kıtalar!· 
mız düşmanın zırhlı vesaitin 
mühim zayiata uğratmışlardır. 

Hava Denemesi 
(Başı 1 incide) 

cak şekilde hareket etmek yasaJ 
tır. 

Denemede vazife alan 35 ha 
kem dün vilayette toplanmışlaı 
ve işleri aralarında taksim etmiş 
!erdir. Hakemler, denemedek 
müşahedeleri raporla bir gür 
sonra vilayete bildireceklerdir 
Denemeyi müteakip bir toplant 
yapılarak raporlar tetkik edile· 
cektir. 

Vali muavini Raşit Demirta~ 
ve seferberlik müdürü Ekren: 
Gö:ıen. pasif korunma ekiplerini 
teftişe baslamışlardır. 

Ekiplerin işareti 
Deneme esnasında muhtelif e· 

kipler de vazife alacak olanlaı 
kollarında ayrı ayrı işaretler ta
şıyacaklardır. Enkaz kaldırma VE 

can kurtarma ekiplerinde çalışan 
larır. kollarında çapraz konulmu~ 
kazma, kürek işaretleri buluna
caktjr 

Gaz arama ve temizleme ekip. 
!erinde sarı ay, yardımcı polis e· 
kıplerinde Y. P. harfleri, itfai· 
yede İ harfi, sıhhi yardım ve ve
teri.'lerlerde kırmızı ay, yalnız 
veterinerlerde ortası beyaz yıl· 
dız, reoml ve hususi daire itfai
yefarinde çapraz konulmuş iki 
balta. teknik O"-.rma ekibinde 
bir cekiç resmi olan bazubentler 
bulı:rıacaktır. 

Eminönünde, Dördüncü Vakıf 
hanının bodrum katı. Sirkecide 
Köprült hanın ve Eminönü kay
makamlık binasının alt kısımla
rı sığınak olarak kullanılacaı<tır. 
Bevoğlund& bütün sinemalar. bü
tün büvülı' apartımanların bod
rum katları ve Beyoglu kayma
kamlık bil"asının alt kısmı bu 
mak•atla halka acık bulundurn
ıacaktır 
~~~-<>-~~~ 

Macar Hariciye 
Nazırı Ö' dii 

Budapeşte, 27 (A.A.l - Ma 
car Hariciye Nazırı Kont Csak' 
Jün gece ölmüştür. Kont Gsaky 
1cin milli cenaze merasimi yapıla 
caktır. Merasim. Per embe günü 
3lacaktır. Kont Csaky'nln halefi 
tayin edilinciye kadar Hariciye 
i lerlyle Başvekil meşgul olacak
tır. 
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--------------------------------------------------~--------------------------
COCUGUNUZA VERECEGiNiZ 

EN GÜZEL HEDİYE 

Çocuk Ansiklopedisi 
Her çocuk babası, çocuğuna kıymetli bir hediye vermek ister. Fakat bu hediyeyi 

seçmekte güçlük çeker. Biz, sizi bu müşkülden kurtarıyoruz ve çocuğunuza bir 
Çocuk Ansiklopedisi hediye etmenizi tavsiye ediyoruz: 

Cünkü: Cocuk Ansiklopedi"· 
COCU~U1' mektepte 
mektep dtsında. hatt;. 
mekteotPn !'lOTt'NI muh 
tac oldu~u en kıvmpt 

• ~ünkü· Cocuk Arıc;iklnn~tlic;\ 
bütün dflnva coc-11 kla· 
nna vılhac:;1 ve hav
ram he-nivP<ıi n1;ı,.ıık 

li eserdir. j 

Cfinkü. Her hedive kırt1tp kıı• [ 
bolabilir. vevahut u 1 

nutulabfür Fakat Co 

; 

cuk Ansiklopedisi. co
cul'!un havat1 üzerinde 
tesir yapacak ve bü· 
tü.ıı hayatınca iz bıra- 1 

kacak bir eserdir. • 

TAN Neşriyat Evi 
. lstanbul · : 

Adres : lstanbulda T A N Matbaası 

en çok verilen eserdir. 

'irnkü· Cocuk A nı::iklrm...,fü;i 
cOC'uili'ınıuzı:ı f::ıwl::ıh ve 
bil P'fli bir ::ırk:-ıl'f:."10:: va
zifesini ıtnrilr Onı:ı hn" 
saı:ıt1Prinne hnr<ı,1k ve 
arkadaşlık eder. 

Çocuk Ansiklopedisi iki 
lttir. Mükemmel şekilde 

~elit edilmiş olarak iki cil
'i birden (7) liradır 

Talebe ve mual~!fnlere 

tenzilatlı ( 6) liraya verilir. ........................................ ______ .................................. ________________________ __ 
.................................. E . lllm .......................... .. 
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KIZILAY CEMİYETİ 
Umumi Merkezinden: 

Açık eksiltme ile nümune ve şartnamesine göre 

12.000 ADET YÜN KAZAK 

....ı-...uı.... "'-"'•·V~:u..ı..1..1~ .JVI •• U.4\,U.6 n.u.. '-'· cııuu ... , .u.,c . .>VV\I LUL .. l.ld.J)t'C; .sca.u • .a 

,,azarhkla satın almacaktrr, samanlar şartnamesine göre yüzer tondaı:ı aşal! 
olmamak illere Ankara istasyonunda vagonlara teslim şartile ayn ayn talip 
'erden satın almabilir 3000 tonun teminatı 16,000. 100 tonur. temınatı 67• 

radrr. Pazarlığı 6/1/94J den itibaren hergün saat 14 de Ankara Lv. Amir 
~i satın alma komisyonunda yapdacaktır. ~ .. n'"m".ıü komisyonda görülü· 

(1714 - 394) 

* * Aşağıda yazılı mevadın kapalı zarfla e'ks.iltmeleri hizalarınd; 
azılı ıtün ve saatlerde Muğlada cıskeri satınalma komisvonund· 

yapılacaktır. Taliplerin kanuni vesikalarile teklif mektuplarını 
ıhale saatlerinden bir saat evvel komisyona vermeleri. Şartna 
meleri komisyonda görülür. 

Cinsi 

Bulgar. 
Zeytinyağı. 

Nohud. 
Kuru fasulye, 

Miktarı 

Kilo 
91,000 
19,500 
63,000 
63,000 

Tutarı 

Lira 
20,020 
11,700 
12,600 
15,740 

Teminatı 

Lira 
1501,50 
887,50 
945 
1181,ı~ 

* * 

İhale gün ve saati 

7/2/941 15 
7 •• .. 15 
) 
> 5/2/941 ıs 

(1744 - 184) 

1245 ton buğday kırdırılacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 1-2-941 
Cwnartesı günü saat 11 de Izmirde Bornovada askeri satın al 
ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin tutan 24,900 lira ilk te 
minatı 1827 lira 50 kuruştur. Taliplerin belli vakitte komı:;yona 
gelmeleri. (1746 - 182) 

* * 
Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizalarında 

yazılı saatlerde 3-2-941 Pazartesi güniı Edirnede eski Müşüriyet 
dairesinde askeri satın alına komisyonunda yapılacaktır. Evsaf 
ve şartnamesi komisyonda görülür. 

Cinsi Miktarı Tutan 

Saman. 
Sabun. 
Sade yağL 
Sade yağı, 
Pirinç. 
Makarna . 

Kilo Lira 
1,100,000 44,000 

27,000 12, 960 
21,600 34.~60 

18,000 28,800 
960,000 432,000 

60,000 21, 000 

* * 

Teminatı 

Lira 
3300 

972 
2592 
2260 

21,030 
1,575 

İhale saati 

11 
ll,30 
14 
15 

16 
15,30 

(1750 - 186) 

Aşağıda yazılı mevadm pazarlıkla eksiltmeleri hizlarında yazılı gün ve 
saatlerde Edıirnede eski müşiri.yet binasındaki askeri satmalma komis
yonunda yapılacaktır. Taliplerip belli vakitte komisyona gelmeleri. 

Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı İhale gün, ve saati 

Öküz yuları sapı ile 
ÔKuz tarağı 
Öküz nah 
ö;ı:üz mıhr 
tsakır aş kabı 
Bak.ır, bakraç 
Bakır karavana 
Ekmek sacı 
Kesme şeker 

Lira Lira 

1716 adet ) 
1716 .. ) 
1716 .. ) 

27,456 .. ) 
SOOO Liralık 

500 adet 375C 
500 27SC 
450 .. 58! 

423 
750 
562.50 
412,50 

87,75 

31/1/941 
5/2/ 941 

H it '' ,, ,,. ,, 
,, " " 

14,30 
14 
14,30 
15 
16 

28 . 1 - ~A.1 

, Onbda. 
MARVIM~ 
1850 SENESİNDE İ5VİÇREOE KURULAN MARVll'I 
FABRİKASI 90 .SENEDtNBERİ TEl<AMÜL EpEREK 
NİHAYET 1941 MODELİ<• ANT l M A 111 'f E TIK• 
MARV\N SAATiNİ YAR~1Tl 

İ MÜESSESESİNDE 15 SENE CARAN· ı 
Tİ VE 6 AY TAKSİTLE SA1'1Lll:t· 

___________ ı ....... ı ~ı. 11 ı..ı.k" ı.k.ı. "d·:.J 

,-----.---------------------~, 
Ti M O F U J 

( Abdest Bozan) dediğimiz barsak kurtlarının devasıdır Bunlar sığır etile 
yapılmış pastırma ve sucukları yiyenlerde h9.sd olur Uzunlukları dört 
metreden on metreye kadar olur ki bir çok tehlikeli hastalıklara yol açar 
T l M O F U J bu kurtların en birinci devasıdır Sıhhat VekaletiCÜ11 

.,üsaadesini haizdir Her eczanede bulunur Recete ile satılır 
' -• 

~ ................................ llE ..... . -
Zabrtai Belediye talimatnamesinin 33 üncü maddesine (ııehrin aaıeydall· 

cadde ve sokakları ile nakil vasıtaları umumi ve hususi istirahat ve eğlence 
mahalleri gibi umuma ait yerlerine resim, ııekil, yazı, ifade, renk ve talik 
mahalleri milli hal ve zevklere ve şehrin umumi manzarasına uygun oıına· 
dık.ları belediyece tesbit olunacak iU.n ve afişlerin teşhir ve ilsakı meınnu· 
dur) fıkrasmm ilavesine Umu.ml Meclisin 2/ 12/940 tarihli içti.mamda karar 
verildiği ilan olunur. {603) 

Devet Limanları İşletme Umum Müdürlüğünden: 
Keşif bedeli " 1114., lira "79., kuruştan ibaret Köyceğiz iskelesi tanıi" 

ratı açı'lı: eksiltmeye konulmuştur. İhalesi 6/2/941 taril- :ne rasthyan Perşertı· 
be günü saat 15 te Galata rıhtmıındaki Umum Müdürlük binasında toplana
cak olan satın alma komisyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı "83,. lira 
"61,, kuruştur. Bu baptaki şartname hergün sözü geçen komisyonda ııörüle-
bilir. "357,, 

Haralambos Ağnıyadis tarafın-
dan müddeialeyhler Fatma ve 

Asliye 10 uncu Hukuk Hak:im· ı 
liğinden; 940/269 Müddei Yuva-r 
kını Çilingiroğlu vekıli Avukat 

1 
• ~ TAN Gazetesi 

Mehmet Ali oğlu Haydar aleyh- 1 'lan F·ı tları 
lerine ikame eylediği men'i mü- 11 va . 
dahale ve fekki haciz davasında 
Mehmet Ali oğlu Haydar mu
kaddema ikametgahı olan Ge
dikpaşa. Mutrip sokak i8 No: 

Başlık maktu olarak ? 60 

lu eve berayı tebliğ gönderilen l inci sayfa santimi 60lJ 
dava arzuhali sureti ve davetıye j 
mumaileyhin mezkur haneyi bir 3 • • 300 

sipariş verileceğinden imale talip olanlarm nümuneyi görmek üzere İstan
bulda Mimar Vedat Caddesinde "Kızılay., banmda Kızılay Deposu Direk-
teörlüğüne müracaatları ve ihale günü olan 3/Z/941 Pazartesi günü saat 
onda bu Direktörlük Dairesinde hazır bulunmaları ilan olunur. 

' Toz şeker -
Buıgur 

2 ton 860 ; 
8 .. 3200 : 

25 .. 6500 
609 
975 
600 

31/1/ .. 
31 ...... 
31 " " .. 
31 " ,, .. 

14 
15 
15,30 
16 

sene evvel terkederek adres bı
r·akmadan gittiği ve balen ika· \ 
metğfillı meçhul bulunrluğu 1 

meşruhatile iade edilmiş ve mah
kemece vaki talebe binaen dave· 
tiye ve dava arzuhali ilanen teb
liğ edilmiş ve mahkeme netıce· 

u n • 
100 

15 ,! _________ --~' 
i DE AL BURO~ 
Yazan : lktısat Doktoru G A S S O N 

Diyor ki: "Az masrafla iyi iş yapmak, para kazanmak 
istiyorsanız, "İDEAL BÜRO" yu okuyunuz.,, 

Satış yeri: TAN • lstanbul 

fiatı 50 Kuruş. 

Kendinize beyhude 
yere eziyet 

ediyorsunuz. 

NEVROZİN 
varken ıstırap 

çekilir mi? 

laş. diş nezle, grip 
ve üşütmekten müte
vellit bütün ağrı, sızı, 
sancılarla nezleye, 
romatizmaya karşı 

NEVROZİN 
kaselerini alınız. .. 
icabında günde üç 

1 kaşe alınabilir. 
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TASFİYE HALİNDE 

BULUNAN 

Üsküdar ve KcxdJköy 
Türk Anonim 

SU ŞİRKETİ 
Hisse senetleri hamillerine ilan 

Tasfiye hey'eti, Şirketin hissedarla
rını alelade olarak inikat edecek olan 
ıırnunıi heyeti içtimaa davet etmekle 
şeref kesbeHer. 

Mez!dlr i;tima 27 Şubat 1941 tarihi
ne mü~'ldit Perşembe ı;:ünü saat 11 de 
Galatada Voyvoda caddesinde Bahti
yar hanında 49 11umaralı ya.zıhanede 
yapıl .. caktır. 

Müzakerat Ruznamesi: 
1 - Tasfiye memurları Raporu ile 

mürakip raporunun okunması, 31 İlk
iı::i.nun 1940 tarihi itibarile tanzim ed1-
len Bilançonun tasdiki, Tasfiye me
murlarının 1. Sonkanun 1940 tarihin
den, 31 İlkkanun 1940 tarihine kad:.r 
geçen müddet zarfındaki muamelfit ve: 
idarelerinden dolayı zimmetleriniıı ib
rası. 

2 - Tasfiye memurları ücret1eriniıı 
tayinı. 

3 - Müralcip \ e bir yedek mü,. akı;> 
tayini ile ücretlerinin tesbiti. 

Bu toplantıda hazır bulunmak ısti
yen hissedarların Ticaret Kanuntmc.11" 
371 inci maddesine göre toplantıdarı 
Hi.:ıkal bir hafta evvel hisse senetl<!rini 
makbuz mukabilinde Osmanlı Banka
sına tevdi eylemeleri icap eder. 

Tasfiye memurları 
= 

Sanıp ve Neşrıyaı muc1urıi. e.mın 

UZMAN, Gazetecilik ve Neşriyat 
'I'. L. Ş, TAN Matbaası 

Toz şeker 
Bulgur 
Petrol 
Yemek tu.zıı 

10 ,, 4000 
30 " 7500 

7500 Kilo 1950 
15 ton 1350 

* 120 ton pirinç pazarlıkla satın alı
nacaktır Muhammen fiatı çuvallı 39 
kurı.ıştur Şartnamesi komisyonda gö
r:.t!iir. 10 tondan aşağı olmamak üzere 
ayrı ayn b&yilerden de alınabilir. 120 
tonun teminatı 7020, kırk tonun te
miııatı 2340 liradır. Pazarlığı 3-2-941 
pazartesi günü saat 14 te Ankara le
vazım AmirUği satın alma komisyo
nunda npıiacaktır. Taliplerin muay
yen gü"l ve saatte teminatlarile bir
likte komisyonda bulunmaları. 

(423) (1788) 

• 
Bebe· kilosuna tahmin edilen fiya

tı çu\l'ı.ll olarak 19 kuruş olan 75 ton 
i:>ııl~ pazarlıkla satın alınacakUr 
Bu miıtu.r;:. mahsuben 15 tondan aşa
ğı olmıınıak üzer~ satın alınabilir. 7f> 
tonur. teminat: 2138 lira 15 tonun 438 
liradır Pazarlıifı 3 - 2 - 941 günü sa
at 11 d .. Ankarada Lv. Amirliği satır 
;ılmcı komisyinunda yapılacaktır. Ta
lıpleri ı bellı vakitte teminatlarile ko· 
misyona gelmeleri, (1760) - (331) 

• 
Beher kilosu 9 kurustan 1176 ton 

at·pa Vf.ya yulaf çuvalsız olarak pa
zarlıkla satın alınacaktır. Tahmin tu
tarı 105,840 lira, ilk teminatı 7938 li
radır. İbalesi 8-2-941 Pazartesi günü 
saat 15 te Edirnede eski müşiriyet da
iresinde askert satın alına komisyo
nunda yapılacakUr. Taliplerin belli 
vakıtte komısyona gelmeleri ( 1808~ 

(466) 

• 
Beher adedine tahinin edilen fiatı 

1050 kuruş olan 2000 adet yün batta
niye 31-1-941 Cuma günü saat 11 de 
An~arada M. M. V. Satın alma ko
misyinunda pazarlıkla satın alınacak
tır İsteklilerin 3150 liralık kat'i te
minatlarilE belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (1824 - 562) 

• 
200 ton Bulgur alınacaktır. Pazar

hkla eksiltmsi 29/1/ 941 Çarşamba 
günü saat 16 da Kayseride askeri sa
un alına komisyonunda yapılacaktır. 

Tahmin bedeli 40,000 lira teminatı 
6000 liradır. Taliplerin belli vakitte 
komisyona gelmeleri. (1836) (597) 

• 
13,000 kilo soğan. 1500 kilo zeytin-

yağı. 1000 kilo sirke 300 kilo kırmızı 
biber pazarlıkla satın alınacaktır. İha
lesi 29/1/941 günü saat 10 dan 17 ye 
kadar Pmarhisarda askeri satın alma 
komisyonunda yaptlacaktrr. Taliplerin 
tenıinatlarile belli vakitte komisyona 
gelmeleri. (1838) (599) 

• 
Beher kilosunun muhammen bedeli 

160 kuruştan 20 ton sade yağı pazar
lıkla satın alınacaktır. Sade yağın tu 
tan 32,000 liradır. Kati teminatı 4800 
liradır. Şartnamesi İstanbul, Ankara 

* 

1125 
293 
203 

1/2/ .. 10 
f 1 ,, .. ,, 11 
(1834) (595) 

Levazım Amirliği ve Afyon satın al
ma komisyonunda görebilirler. Pazar
hk 3/2/ 941 Pazartesi saat 15 de Af
yon Askeri satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. (1830) (591) 

• 
Beherine 185 lira tahmin edilen 100 

adet çift atlı na'ld.iye arabası pazarlık
la satın alınacaktır. İhalesi 3/2/941 
Pazartesi günü saat 15 de İzmirde Lv. 
Amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Hepsinin tahmin tutarı 
18,500 Ura ilk teminatı 2775 liradır . 
Şartnamesi komisyonda görülür. Ta
liplerin belli vakitte komisyona gelme-
leri. (1840) (601) 

itan sayfasında .. 60 
•• 

lenmiş 7 /11/940 tarihli kararla 
Mimar Hayreddin mahallesinin 

Istanbul Ikinci !flas Memurlu· Yeni sokağında kain eski 15 mü
kerrer ve yeni 20 kapı ve 218 
ada 41 Parsel No:lu hane kaydı ğundan: 
üzerine mevzu haczin fekkine ka- Beyoğlunda, Hamalbaşında Sa. 
rar verilmiş olup Ali Haydarın lon Müskirat Komandit Şirketl 
ikametgahının meçhul bulunma- hakkındaki iflasın kaldınlmasınıı 
sına binaen müddei vekilinin tale- 23111941 tarihinde karar verilıni; 
bi üzerine ilamın ilanen ve bir ay 
müddetle tebliğine karar verilmiş olduğu ve bina~naleyh ülasm kal· 
olduğu ilanolunur. dırıldığı ilan olunur. (2316) , ' EŞYA SA T I Ş I 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 
Terekesine mahkemece elkonulan Ölü Baki Apaka ait Taksimde Mete 

• Caddesinde Asri Apartımanm 1 numaralı dairesinde bulunan ve mahke-
86 Ton Nohudun beher kilosuna mece tesbit edilen eşyalar 30/1/941 Perşembe günü saat 14 te satılacaktır. 

teklif edilen ı9 kuruş makamca pahah İste~l~lerin yukarıda gösterilen gün ve saatte mahallinde hazır bulunma-
görüldüğünden tekrar pa.zarhkla iha- ları ılan olunur. (2314) .ı 

lesi 24/2/941 Pazartesi günü saat 16 ı \a •••••••• ••••llİl••••••••••••••P 
da Edirnede eski müşüriyet binasın-
daki satnı alma komisyonunda yapı
lacaktır. Çuvallar bilahare müteahhide 
iade edilecektir. Tahmin edilen tuta
rı 16,340 Lira ilk teminatı 1225 Lmı 
50 kuruştur. Evsaf ve şartnamesi her 
gün komisyonda görülebilir. İstekli
lerin belli saatte komisyonda bulun-
maları, (1832) (593) .. 
Aşağıda yazılı mevadm kapah zarf

la eksiltmeleri 17 /2/941 gilnü hizala
rında yaztb saatlerde Çorumda askeri 
ı;atin alma komisyonunda yapılacak· 
tır. Taliplerin kaııuni vesikalarile tek
lif mektuplarını ih'llc saatlerinden bir 
saat evvel komisyo:>ı.a vermeleri. Şırt
namesı komisyondi:I görülür. 
Cinsi Miktarı Tutarı Teminatı Saati 

Kilo Lira Ura 

-------
Arpa 150,000 9000 
Kuru 
ot 100,000 5000 
Bulgur 75,000 12750 
Kuru 

675 

375 
956 

Fasulye. 30,000 6000 450 
(1828) 

10 

11 
12 

15 
(589) 

Motörlü Kara Nakil 
Vasıtaları Cemiyetinden: 

i LAN 
Cemiyetimizin senelik hey'eti 

umumiye toplantısı 31. 1. 941 gü
nü saat (17) de cemiyet merke:zi 
olan Taksim, Kurabiye sokağın
daki (12) numaralı binada aktedi
leceğinden bilumum azanın hazır 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

Demir Endüstri T. A. 
Şirketinden: 

Demir Endüstri namile teessüs 
eden Şirket ahvalı hazıra dola
yısile iş yapmak imkanını bula
madığından heyeti umumiye ka· 
rarı ile 30-12-1940 tarihinde 'fesb 
edildiği ilan olunur. 

' . ~--·. ·- .... ,.., 

-

Oevlet ·Pemiryollatt ve· Liman lan ·işletme idaresi ılanlan 
Muhammen bedeli ( 4803) lira olan şibih münharif maktah muhtelif eb'

atta 525 adet bezli lastik kayış (3 2.1941) Pazartesi günü saat (15) on be§te 
Haydarpaıjada Gar binası dahilindeki komisyon tarafından kapalı zarf usu
lile satın alınacaktır. 

Ru işe gfrmek istiyenlerin (360) lira (23) kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni triln saat 
(14) on dörde kadar Komisyon Reisliğine vermeleri llizımdrr. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(286) ,_ .................... , ........... . 

Türkiye Cümhuriyeti 

Z İRAAT BANKASI 
Kurulu5 Tarihi: 1888 - Sermayesi· ınoorın .ooo Türk Lirası. Subc ve 

Ajans dedi: 265 
Zirai ve Ticarı her oevı banka muameleleri 

Pı.r~ hhikti ... ı-nlı-r,. ?R sıno H .. ~ ;ın.'.'lnıh·P ,.p.,.;,.""· 

1 

1 

1 1 

11 

l 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbarsız tasarruf tıesaplarmda et:ı az 

ıO 1iras1 bulananlara senede 4 defa c;ekilecek lı:ur'a ile aşağıdakı planıı gö 
~ ;kramiye dağrulacaktır· 

50 Liralık 5.000 Lir<ı 

40 • 4,800 
20 .. 3,200 

4 ;ıdet ı.ooo Liralık 4,000 Lir~ 'IJ ıoo adet 
4 • 500 • 2.000 1 120 • 
4 • 250 .. 1,000 • 160 • 
~o •• 100 ., 4,ooo ı 

D/KK"A T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı düş· 
ınıyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa 1 Eyllkl. 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
1. llaziran tari'h'Prl"dt' ı;:Pldlı>rekflr. 
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